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Секція І
Теоретичні засади та макроекономічні аспекти

розвитку банківської системи

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ

ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
О.В. Андрейченко

Херсонський національний технічний університет

Становлення банківської системи України відбувається в складних
макроекономічних умовах - тривала трансформаційна криза в Україні,
наявність критичного акумульованого боргу держави, різке зниження
рівня життя населення, значна залежність економіки України від
зовнішніх чинників, що ускладнює ефективну діяльність комерційних
банків. Крім зовнішніх чинників, які негативно впливають на діяльність
комерційних банків, необхідно враховувати і внутрішні, пов’язані з
підвищеним рівнем сумарного ризику, відсутністю обґрунтованої
стратегії розвитку банків, недостатнім рівнем капіталізації, а також
кваліфікації працівників та менеджменту, нераціональною структурою
залучених ресурсів та активів банків, значну частину яких складають
проблемні активи. У таких несприятливих зовнішніх та внутрішніх
умовах банкам нелегко забезпечити фінансову стійкість та сталий
розвиток, і як свідчить світовий і вітчизняний досвід, одним із
перспективних шляхів забезпечення стабільного функціонування і
розвитку комерційних банків є їх реорганізація і реструктуризація.

Незважаючи на те, що на сьогодні в Україні майже кожен другий
діючий банк відноситься до категорії малих, кожний третій - проблемний,
а кожний п’ятий банк перебуває в стадії ліквідації, процеси реорганізації
банків не набули широкого застосування, як цього вимагає нинішня
фінансова ситуація в банківській системі України та стратегічні
завдання щодо її розвитку.

Недостатнє застосування реорганізаційних процедур банківської
системи України спричинюють як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори.
Об’єктивні фактори, пов’язані з нестабільною макроекономічною
ситуацією в державі та недосконалим нормативно-правовим
регулюванням. До суб’єктивних слід віднести незадовільний фінансовий
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Угода є основним документом, що визначає порядок і умови
проведення реорганізації, права і зобов’язання сторін - учасників
реорганізації, порядок та співвідношення обміну акцій (або часток)
тощо.

На другому етапі здійснюються заходи відповідно до угоди про
умови реорганізації: проводиться аудиторська перевірка банку, що
реорганізується, отримується дозвіл Антимонопольного комітету при
реорганізації шляхом приєднання, злиття.

На третьому, завершальному, етапі мають бути подані документи
на виключення банку, що реорганізувався, з Реєстру банків, здійснена
реєстрація нового банку або змін в статуті (залежно від обраної форми
реорганізації), реєстрація випуску акцій у Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (для акціонерних товариств) тощо.

До цього часу в Україні застосовувалась тільки одна форма
реорганізації банків - приєднання, що значно знижує потенційні
можливості реорганізаційних процесів. У зв’язку зі складним
фінансовим становищем окремих найбільших і великих банків (банк
«Україна» та інші), сьогодні настав час застосування таких форм
реорганізації як поділ або виділення.

Слід зазначити, що результативність процесу реорганізації
комерційних банків значною мірою залежить від відповідності,
правильності обраних форм реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
виділення), виходячи з фінансового стану, структури та існуючих
проблем у комерційних банків, які реорганізуються.

Підставами для реорганізації комерційних банків шляхом злиття
або приєднання можуть бути: недостатність капіталу банків, що
реорганізуються, вихід з режиму фінансового оздоровлення в загальний
режим діяльності, диверсифікація діяльності, намір розширити перелік
здійснюваних банківських операцій збільшення ресурсів банків з метою
збільшення обсягів і напрямів діяльності як основи підвищення
ефективності, прибутковості діяльності банків.

Форма реорганізації - приєднання, як правило, обирається в тому
випадку, коли реорганізуються комерційні банки, що мають неоднаковий
за розміром капітал. Завдяки збільшенню капіталу розширюються
можливості і збільшуються обсяги діяльності банку, що
реорганізується, за різними напрямками, тобто відбувається
диверсифікація діяльності.

При поділі або виділенні доцільно розглянути такий варіант. Якщо
здійснюється поділ великого проблемного банку, який має значну
частку безнадійних кредитів, наданих державним підприємствам, то

стан багатьох банків та відсутність в них належного, менеджменту.
Поки банк не потрапляє до критичного фінансового стану, його
керівництво не усвідомлює необхідності консолідації з іншим банком.
На сьогодні банки виявляють активність щодо об’єднання, в основному,
при виникненні загрози «їх ліквідації. Але тут виникає іще одна проблема,
оскільки банку, який має від’ємний капітал і неякісні активи, складно
знайти фінансово стабільний банк, який би виявив бажання приєднати
до себе неплатоспроможний банк.

Виходячи з цього, ми вважаємо, що реструктуризація - це здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих
на зміну структури комерційного банку та системи його управління,
здатних поліпшити результати діяльності, фінансово оздоровити банк,
забезпечити дотримання ним вимог чинного законодавства. Після
проведення реструктуризації у банка залишається статус юридичної
особи.

Реорганізація передбачає припинення діяльності банку як юридичної
особи, тобто банк втрачає цей статус, а продовжує свою діяльність
уже в новій якості залежно від того, в якій із форм пройшла реорганізація:
злиття, приєднання, поділу або виділення. Учасниками реорганізації,
як правило, є декілька банків, результатом проведення реорганізації є
створення фінансово-стабільного банка-правонаступника (банків-
правонаступників).

З метою забезпечення фінансової стійкості банків їх реорганізація
та реструктуризація має проводитися у відповідності з такими
принципами:

- пріоритетність інтересів вкладників і кредиторів, держави і
банківської системи в цілому над інтересами окремого
комерційного банку;

- створення надійного, фінансово стабільного комерційного банку;
- забезпечення безперервної роботи банку під час реорганізації,

реструктуризації;
- збереження комерційної та банківської таємниць.
Реорганізація комерційних банків здійснюється в три етапи:

підготовчий; здійснення заходів відповідно до обраної форми
реорганізації: завершення реорганізації.

На підготовчому етапі має бути отримана згода Національного
банку на проведення реорганізації, прийнято рішення про реорганізацію
вищими органами банків, укладена та затверджена угода про умови
проведення реорганізації, створено Комісію з питань реорганізації,
затверджено план її проведення.
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себе малий банк, не зовсім зацікавлений у здійсненні реорганізації,
оскільки вона може призвести до погіршення якості його активів і
пасивів, фінансових результатів діяльності. У зв’язку з цим суттєвим
моментом при злитті або приєднанні банків є визначення реальної
вартості кожного банку з урахуванням якості його активів та
позабалансових зобов’язань.

Корисним у цьому зв’язку є досвід США, де в той період, коли
банківська система зазнає певних труднощів, проблемний банк
ліквідується і зразу ж створюється, але уже як державний банк.
Високоліквідні активи і якісні пасиви успадковує новий банк, а неліквідні
активи передаються спеціально створеній трастовій компанії, яка
переймає на себе всі претензії акціонерів та кредиторів і яка
фінансується з Федерального казначейства.

Після цього новостворений державний банк може частково або
повністю передаватись фінансово стійкому банку. Таким чином,
спочатку відбувається націоналізація проблемного банку, потім іде
«відсікання» неякісних активів і пасивів, а в кінцевому підсумку -
приватизація нової банківської установи фінансово стійким банком.
Враховуючи ситуацію, що на сьогодні склалася в банківській системі,
активізація процесів реструктуризації та реорганізації банків за участю
держави сприятиме формуванню стійкої, надійної банківської системи,
збереженню коштів кредиторів і вкладників, підвищенню рівня
капіталізації, платоспроможності і ліквідності банків.

У заключенні слід зазначити, що Україна сьогодні стоїть на порозі
першої «хвилі» злиття банків, оскільки значна їх частина виявилась
непристосованою до ринкових умов. Банки звикли не стільки давати
гроші державі, скільки отримувати їх від неї. Міцні позиції займають
лише ті з них, які працюють із фінансово стійкими клієнтами з числа
промислових підприємств, а не ті, що тривалий час розвивали свій бізнес
переважно за рахунок операцій на фінансових ринках та роботи з
бюджетними коштами.

УДК 336.71
КРИЗИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ ТА ЇХ ВПЛИВ

НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
В.В. Анісімов

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Різке прискорення фінансової глобалізації має своїм наслідком не
лише величезне зростання обсягів міжнародних потоків капіталу та

доцільно здійснити поділ усіх активів на «якісні» і «неякісні» і створити,
на підставі «неякісних» активів, «критичний» банк, для управління яким
призначається тимчасова адміністрація.

У розвинутих країнах світу значна увага приділяється такій
проблемі, як визначення оптимальної кількості банків для
обслуговування економіки і населення країни та формування
Центральним банком політики щодо досягнення необхідної кількості
банків. Для цього використовуються як прямі, так і непрямі
(опосередковані) заходи впливу на комерційні банки, спрямовані на
забезпечення концентрації капіталу. При цьому перевага надається
непрямим заходам впливу, які передбачають підвищення вимог щодо
розміру капіталу, встановлення більш жорстких економічних
нормативів, вимог до резервування тощо і які змушують банки прийняти
самостійне рішення про реорганізацію шляхом злиття або приєднання,
щоб не бути ліквідованим. Центральний банк також може прийняти
рішення про реорганізацію. Однак примусова реорганізація за рішенням
центрального банку не набула широкого застосування, оскільки він є
відповідальним за власними рішеннями і якщо фінансові результати
новоствореного банку будуть незадовільні, то в цьому якоюсь мірою
буде винний і центральний банк.

Однією з причин, що не зацікавлює банки в проведенні реорганізації,
є те, що в чинному законодавстві України, нормативних документах
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного
банку України передбачена лише одна, адитивна схема реорганізації,
яку можна описати формулою:

       iiiі YXYХ
де Xi – активи; Yi – пасиви.
Як видно із формули, що відображає дію простого додавання, усі

активи і пасиви банку, що реорганізується, передаються банку-
правонаступнику, що є не зовсім привабливим для останнього.

Враховуючи вище зазначене та виходячи з критеріїв економічної
ефективності та зміцнення фінансової стійкості банків необхідно
законодавчо закріпити й інші варіанти реорганізації, передбачивши
можливість зменшення капіталу та статутного капіталу банку, що
приєднується, на суму безнадійних та сумнівних до повернення активів.

Необхідність внесення таких змін обумовлено тим, що певну
частину активів банку, що реорганізується, складають безнадійні та
сумнівні до повернення активи. Якщо банк проблемний, то вони можуть
складати понад 50% активів. Банк - правонаступник, що створюється
в результаті реорганізації шляхом злиття, або банк, що приєднує до
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ринку, безпосередньої загрози кризи для банківської системи України
немає. Проте поглиблення співпраці з іноземними фінансовими
інститутами є безальтернативним і буде продовжуватись. Потрібно
заздалегідь готуватися до можливих кризових сценаріїв, у тому числі
через внесення змін до нормативно-правової бази.

Для України, що дедалі більше інтегрується до загальносвітового
фінансового ринку, важливо запровадити більш жорсткі стандарти
банківського нагляду. Це підвищить сталість банківської системи і
сприятиме підвищенню доходів банків у довгостроковій перспективі.
Головною метою інтеграції мають стати такі гарантії доступу
українського  суспільства до фінансових продуктів і послуг, які
забезпечать стабільний економічний розвиток суспільства і держави.

Література
1. Хансон, Дж. А. Глобализация и национальные финансовые

системы [Текст]: /  Дж. А. Хансон, П. Хонохан, Дж. Маджнони.
– М., 2005. – 320 с.

2. Вахненко, Т. Кредитно-долговая экспансия банков и методы ее
сдерживания: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа:
//www.zn.ua/2000/2040/62969/

3. Украина приближается к банковскому дефолту: [Електрон.
ресурс]. – Режим доступа: // http://politics.in.ua /index. php?go=
News&in=view&id=10372

УДК 336
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О.М. Бартош

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Вивченням банківської системи займалися такі науковці як
А.А. Мещеряков, С.В. Мочерний, Л.С. Тришак, О.В. Дзюблюк,
О. Васюренко, О. Барановський та ін. [1,2,3,4]. Як зазначають наукові
джерела, поняття банківська система як і більшість визначень не є
єдиним і сталим. Кожен із авторів вносить своє уточнення щодо
визначення цього поняття. Можна зазначити, що банківська система
повинна бути внутрішньо організованою, взаємопов’язаною, мати
загальну мету і завдання.

Виходячи з цього можна сказати, що банківська система – це
сукупність банків, установ, що функціонують на території України

збільшення фінансових послуг, а й значне збільшення ризиків банківської
діяльності через виникнення кризових явищ поза національним
фінансовим ринком і банківською системою. Аналіз останніх
досліджень, здійснених провідними українськими (Т. Вахненко,
Е. Найман) та зарубіжними (Й. Штігліц, У. Катер, К. Завадскі)
фахівцями в галузі банківської справи свідчить про те, що проблема
реально існує і потребує розв’язання через проведення відповідних
наукових досліджень.

Криза на ринку іпотечних кредитів у США перетворилася на загрозу
для світової фінансової системи і підірвала довіру до фінансових ринків
в усьому світі. Якщо цю тенденцію не буде зупинено, під загрозою
опиниться зростання світової економіки і, зокрема, її українського
сегменту.

Криза довіри до фінансового ринку охопила не лише вкладників
банків, а й самі банки. Маючи надлишок ліквідності, банки в зоні євро
неохоче надавали кредити іншим банкам, а якщо надавали, то на
короткий термін і під високі відсотки. З метою підтримання стабільності
фінансової системи Центральні банки були змушені «закачувати» в
систему величезні обсяги грошей за фіксованими ставками і в
необмеженій кількості. Інтервенція центральних банків дала можливість
зберегти нормальні обсяги банківського кредитування  і, відповідно,
виробництва в усьому світі. Масована інтервенція центральних банків
ряду держав зупинила виникнення катастрофи на загальносвітовому
фінансовому ринку. Проте частину провини за виникнення фінансової
кризи несуть не лише фінансові спекулянти, а й самі емісійні банки.
Процентна політика  ФРС США створила передумови кризи фінансових
ринків. Очікуване до кінця 2008 року нове значне підвищення кредитних
ставок по іпотечних кредитах призведе до зростання кредитної
заборгованості клієнтів, збільшення кількості  банків, хеджевих та
інвестиційних фондів, що мають  проблемні цінні папери. Це,  в свою
чергу, матиме як наслідок проблеми з ліквідністю і зниженням довіри
учасників фінансових ринків. Існує загроза виникнення нової кризи через
практику carry trades – фінансування ієновими кредитами купівлі
ризикованих активів. Розірвання угод по carry trades може призвести
поновлення проблеми з ліквідністю, подолання якої буде знову  вимагати
участі емісійних банків.

Для зниження ризиків і загроз необхідно узагальнити експертні
оцінки провідних фахівців та виробити на їх основі рекомендації щодо
захисту банківської системи України. На сьогодні, на думку багатьох
експертів, через недостатній рівень розвитку національного фінансового
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Нині відчувається неготовність банківської системи забезпечити
економічне зростання необхідними ресурсами, прийнятними за ціною і
термінами. НБУ застосовує всі доступні інструменти фінансового
впливу на здешевлення кредитів. Одним із факторів здешевлення
відсоткової ставки є збільшення депозитної бази банків у національній
валюті та зростання частки банків з іноземним капіталом.
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THE EVOLUTION OF U.S. GOVERNMENT
SPONSORED ENTERPRISES

Alexander Vedrashko
Simon Fraser University

Government Sponsored Enterprises are corporations created by the
U.S. Congress with an intended purpose to complement the commercial
banking system and facilitate the availability of credit to certain sectors of
the economy, such as real estate, agriculture, and education. The two largest
GSEs are Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, created in
1938) and Freddy Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation, created
in 1970), whose purpose is to promote homeownership, particularly to lower
income families, by reducing mortgage costs for these borrowers. Fannie
Mae and Freddy Mac (F&F) perform their function by promoting mortgage
securitization, which ultimately increases the availability of funds to mortgage
lenders. They buy mortgages from lenders (typically, banks), package them
into mortgage backed securities (MBS), and sell these MBS to investors.
In exchange for a fee, F&F eliminate the credit risk for MBS investors and
make the MBS market more liquid. The social benefit of this activity are

відповідно до Закону України „Про банки і банківську діяльність”.
Особливості розвитку банківської системи обумовлені національними
традиціями, історичним досвідом роботи тощо. Банківська система
виконує такі функції:

- трансформаційна – зумовлена посередницькою місією банків;
- створення платіжних засобів та регулювання грошової маси

(змінює масу грошей в обігу, управляє їх пропозицією – дія
грошово-кредитного мультиплікатора);

- стабілізаційна, тобто пов’язана з ризиковістю банківської
діяльності, з роботою банків, переважно не з власним капіталом,
а із залученими коштами [2, с.18].

Діяльність банківської системи не можна розглядати у відриві від
виробництва, обігу і споживання матеріальних благ, від політики,
ідеології, культури, освіти, соціальних і етичних орієнтирів, якими
керуються члени суспільства [3, с.10]. Залежно від виконуваних
функцій можна визначити основні індикатори, що характеризують
банківську систему (табл.1).

Таблиця 1
Основні індикатори, що характеризують банківську систему

Відносна політична стабільність, наявність росту економіки країни
створюють фундамент для збільшення вкладень у реальний сектор
економіки та потребують прискорення темпів росту ресурсної бази.

Національний банк Комерційні банки 

1. Облікова ставка 1. Процентна ставка за кредитами і 
депозитами 

2. Нормативи обов’язкового 
резервування для комерційних банків 

2. Обсяги залучених ресурсів в 
національній та іноземній валютах 

3. Обсяг рефінансування комерційних 
банків 

3. Ліквідність та платоспроможність 
банку 

4. Грошова маса. Грошова база 4. Розмір гарантування вкладу 
5.Обсяг золотовалютних резервів 5. Рівень прибутковості банків 
6.Обсяг імпорту та експорту капіталу 6. Рівень капіталізації банків 
7.Обсяг емісії готівкової грошової 
маси 

7. Обсяги виданих кредитів в 
економіку 

8. Обсяг купівлі продажу цінних 
паперів на відкритому ринку 

8. Обсяг вкладень банків в цінні 
папери 

9. Офіційний курс гривні до 
іноземних валют 

9. Ринкові курси іноземних валют 
(купівля - продаж)  

10. Мінімальний розмір статутного 
капіталу та інші економічні 
нормативи 

10. Обсяги міжнародних розрахунків 
і операцій з іноземною валютою 
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led to unusual systemic risks for the U.S. financial system.  As a result, the
policymakers introduced changes to the way F&F operate. In September
2008, the U.S. Treasury announced that it has taken control of the firms.
The agencies will be run with the objective of improving mortgage financing
conditions, rather than maximizing common shareholders’ returns.

A policy recommendation proposed here focuses on the need to eliminate
the inherent conflict between F&F’s public policy goals and interests of
F&F private shareholders. This goal can be achieved by either making the
companies fully owned by the government or selling their assets to create
smaller, private companies.

УДК 336.71
МОДЕЛИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова

Севастопольский национальный технический университет

Моделирование процессов стимулирования сбалансированного
экономического роста заключается в создании пространственной и
объемной модели, отражающей круговое движение ресурсов в
экономической системе. Это определяет сложность экономико-
математического моделирования и выдвигает требование к тому,
чтобы изменения наполняемости денежных потоков, спроса и
предложения по рынкам, распределение средств по секторам
отражалось в реальном масштабе времени по всей совокупности
субъектов, рынков и потоков.

Основой разработанной модели является представление
кругооборота финансовых потоков на основании развернутой модели
движения ресурсов в рыночной экономической системе с отражением
процессов  трансформации банковских ресурсов при их инвестиционно-
кредитной мультипликации в процессе общественного воспроизводства
[1, с. 3-29]. Данная модель имеет ряд важных преимуществ: она
достаточно полно отражает структурные элементы рыночной
экономической системы и движение ресурсов в натуральной и денежной
формах между ними. Величины потоков определяются
экономическими механизмами взаимодействия спроса и предложения
на рынках системы на ресурсы и продукты. Это позволяет
рассмотреть  движение ресурсов в экономической системе и
отслеживать движение денежных средств.

lower mortgage rates, which make homeownership more accessible. The
financial health of the two companies is important for the world’s financial
markets - they own or guarantee about half of the U.S.’s $12 trillion mortgage
market (as of 2008), are the world’s largest users of interest rate derivatives,
and have been among the top five banking firms in the U.S. for the last
decade.

The key feature of F&F is that they are government chartered, but are
owned by private shareholders. The government status creates an implicit
guarantee, as perceived by the financial markets, that the government will
not allow these GSEs to fail. As a consequence, F&F can issue debt at
interest rates substantially lower than those required of comparable financial
institutions (large commercial banks) without direct ties to government.
Starting from the mid-1990s, F&F have derived their income not only from
mortgage guarantee fees, but also from retaining MBS in their portfolios.
The profits come from the spread between interest rates on MBS and the
relatively low interest rates on their corporate debt, which funds the MBS
portfolios. Because markets perceive such debt as government guaranteed,
GSEs can effectively borrow without limit and expand the retained MBS
portfolio.

There are two main with how F&F are set up. First, the lower borrowing
costs of F&F relative to those of commercial banks put the banks in a
disadvantage when they compete against F&F in the mortgage market.
Second, the implicit guarantee that the government will not allow F&F to
default acts as a government subsidy to these firms. The cost of the subsidy
- the financial risks of the two firms - is born by all taxpayers, but the
benefits go only to F&F’s shareholders.

The two sources of risk faced by F&F are the credit risk and interest
rate risk. F&F face only the credit risk on the MBS they guarantee and sell
to investors, but they face both the credit and interest rate risks on the
retained MBS portfolio. The interest rate risk born by F&F had been the
main source of concern until the mortgage defaults have jumped since 2007.
Jaffee and Vedrashko (2007) show that F&F stock returns and interest
income from retained MBS are highly dependent on changes in the U.S.
interest rates.

F&F actively use derivatives to dynamically hedge the interest rate
risk. However, as F&F’s portfolios have increased in size, the ability of
these GSEs to conduct their complex hedging strategies has diminished. In
addition, the recent surge in mortgage defaults has negatively impacted the
financial solvency of F&F and their ability to raise new capital. Naturally,
the problems faced by companies of this size and role in the markets have
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УДК 336.71 (477)
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В.М. Домрачев, К.Є. Раєвський

Національний банк України

Основу сталого розвитку економіки України складає достатній
рівень забезпечення підприємництва кредитними ресурсами, а це
залежить від розвитку банківської системи [1].

Як свідчать окремі характеристики діяльності банківської системи
України у регіональному розрізі [2] маємо нерівномірність розподілу
банківських ресурсів. Дана тенденція спостерігається й в інших країнах
(рис. 1).

Рис.1. Кредити банків на душу населення (2006 р., дол. США)

Українська економіка відчуває нестачу кредитних ресурсів, які
конче потрібні для економічного зростання. З іншого боку нерегульоване
насичення економіки грошима призводить до інфляційних процесів. Для
обмеження рівня інфляції кредитні ресурси необхідно направляти не на
споживчий ринок, а на розвиток вітчизняного виробництва. За
відсутністю якісного вітчизняного товару кошти споживчого ринку в
основному спрямовується на закупівлю імпортного товару, тим самим
збільшуючи від’ємне торговельне сальдо.

Результат регресійного дослідження зв’язку динаміки ВВП України
та динаміки кредитного портфелю банків свідчить про таку залежність:

ВВП = 18,3 *  (Кредитний портфель банків України),  R2 = 0,96,

Для полного отражения денежных потоков и результатов
трансформации банковских ресурсов построена многоуровневая
трехмерная  модель. Данная графическая модель позволяет отразить
полноту денежных потоков рыночной экономической системы,
составить адекватное математическое описание и оценить результаты
трансформации банковских ресурсов в процессе экономического роста.

Движение денежных средств по потокам рыночной экономической
системы в значительной мере  определяется направленностью
банковского кредитования или инвестирования в те или иные сферы
общественного производства. Распределение этих средств по рынкам
системы определяется сложившимися пропорциями  составляющих
элементов капитала в стоимости готовой продукции (органическим
строением капитала) и данный фактор имеет определяющее значение
при трансформации банковских ресурсов на макроуровне.

Для исследования трансформации банковских ресурсов в процессе
кредитно-инвестиционной мультипликации разработан метод
поуровневой оценки трансформации перехода денежных средств по
смежным производствам. Данный подход позволил изучить механизм
трансформации ресурсов с оценкой их распределения по рынкам
экономической системы, что в свою очередь позволило перейти к
оценке влияния с помощью предложенной графической модели
механизма трансформации на сбалансированность спроса и
предложения.

Полученные результаты показывают реальную возможность
обеспечения сбалансированного экономического роста национальной
экономики.
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УДК 339.172(477)
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ
К.С. Калинець

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Економічний розвиток передбачає безперервний процес мобілізації,
розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Активну участь у
реалізації цих процесів виконує фондова біржа, діяльність якої
передбачає організацію укладення угод з купівлі-продажу цінних
паперів та їх похідних.  Через це оцінка діяльності фондової біржі є
важливим критерієм розвитку національної економіки будь-якої країни.
Особливо важливе значення ця проблема набуває в контексті
функціонування суб’єктів ринкової економіки, оскільки дозволяє
визначити основні потреби учасників ринку та міру їхнього задоволення.

У порівнянні із країнами з розвиненою ринковою економікою,
ефективність функціонування фондових бірж в Україні перебуває на
дуже низькому рівні. Це обумовлено тим, що вітчизняні юридичні норми
не передбачають використання єдиної методології щодо комплексної
оцінки рівня ефективності біржової торгівлі. На сучасному етапі
розвитку економіки України ця категорія розглядається як  аналіз
наявних результатів торгівлі, отриманих впродовж визначеного періоду
часу без використання єдиної методики. В результаті цього, визначення
основних причин неефективного розвитку біржової системи країни є
неможливим. Тому необхідно розробити загальнодержавну
методологію оцінки ефективності функціонування фондової біржі, яка
дозволить здійснити комплексний аналіз діяльності вітчизняної фондової
системи.

У загальному розумінні, ефективність – це характеристика
результативності діяльності економічної системи (організації, території
національної економіки тощо).

Нині вітчизняна література не передбачає використання єдиної
комплексної оцінки рівня ефективності фондової біржі. На нашу думку,

де знак  відображає приріст (досліджувався помісячний часовий
ряд: січень 1996 р. - квітень 2008 р.).

Основним результатом цієї залежності є та, що збільшення
кредитування економіки України приводить до збільшення ВВП. Але
в Україні спостерігається значна диспропорція у регіональному
розподілі банківських ресурсів та виробництва. Вищенаведена
залежність має місце для економіки України взагалі. Коли ми візьмемо
аналогічну регресію у розрізі областей, то побачимо зовсім іншу
залежність.

Як приклад, зазначимо ситуацію в Черкаській області (рис. 2), де
маємо  недостатній рівень забезпечення грошовими коштами,
банківськими послугами, відчувається відсутність регіональних банків
і, як результат, великі комісійні та інші банківські витрати за операціями
з філіями. Станом на 01 червня 2008 року в Черкаській області з 177
працюючих в Україні  банків представлені тільки 52. Найбільшими за
розміром активів у Черкаській області є РАЙФФАЙЗЕH БАHК
АВАЛЬ, ПРИВАТБАНК та ОТП БАНК.

Хоча зростання обсягів промислової продукції  у Черкаській області
у квітні 2008 р., як і взагалі у 2008 р., відбувалось більш швидкими
темпами (46,8% за рік, за даними Мінстату) ніж в середньому в Україні
(8,3%) рівень забезпечення підприємництва кредитними ресурсами
залишається дуже низьким.
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Рис. 2 Частка Черкаської області в Україні за наведеними
показниками (станом на 01.06.2008 р., %)
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СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ТА ІНФЛЯЦІЇ (З УРАХУВАННЯМ ОЦІНКИ АНАЛІЗУ

ДОХОДІВ/ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ)
 Н.В. Камашева

Національний банк України

Кілька років поспіль триває стрімке нарощення обсягів
кредитування (приріст вимог банків за кредитами, наданими в
економіку України, у березні становив 76,2% в річному вимірі). Його
фінансування відбувається не лише за рахунок внутрішніх, але все
частіше і за рахунок іноземних джерел. Наприклад, якщо, починаючи
із 2001 року, показник відношення депозитів до кредитів зберігався на
стабільному рівні (біля 90%), то з 2005 року, це співвідношення значно
знизилось (до 62,7% у березні 2008 року).

При цьому, підвищення корпоративного боргу, а також збільшення
витрат населення на погашення цих кредитів призвели до поступового
зменшення долі заощаджень у наявних доходах населення (до 6,5% у
І кварталі 2008 року порівняно із 15,3% за 2005 рік та 8,4% за 2007 рік).
Зокрема, отримання споживчого кредиту призводить до зростання
питомої ваги споживання у короткостроковому періоді та зниження
споживання у середньо- та довгострокових періодах, адже значна
частина доходів населення буде спрямована на погашення боргу.

Крім того, посилення інфляційного тиску з боку попиту у 2007 році
(базова інфляція становила 10,7%, загальний рівень інфляції - 16,6%)
при незначному підвищенні номінальних ставок за депозитами (із 8% у
2005 році до 8,6% у 2007 році),  а також зростання інфляційних очікувань
та значні виплати за кредитами призвели до зменшення схильності
населення до заощаджень.  Значна частина споживчого попиту (більше
15% витрат населення) обумовлювалась споживчим кредитуванням
(оцінка внеску в загальний індекс цін складає близько 2,5 в.п).

Зростання наявних доходів за рахунок кредитування у 2007 році
склало 53,7 млрд. грн. (темпи зростання кредитів населенню становили
97,8%), що за нашими оцінками (за інших рівних умов), призвело до
зростання розриву ВВП на 1 в.п. Як наслідок - додаткове зростання
інфляційного тиску з боку попиту склало 2.5 в.п. (із 16,6%).

Однак, з іншого боку, 160 млрд.грн. кредитів, наданих домашнім
господарствам, станом на кінець 2007 року були розподілені таким
чином:

дане поняття необхідно розглядати, як економічну категорію, що
відображає результативність усіх чинників функціонування ринку
(діяльність окремих учасників біржового процесу під впливом
державного регулювання). Однак, на сучасному етапі розвитку
економіки України ця категорія розглядається як оцінка наявних
результатів торгівлі, отриманих впродовж визначеного періоду часу без
використання єдиної методики. Тому необхідно розробити
загальнодержавну методологію оцінки ефективності функціонування
фондової біржі, яка дозволять здійснити комплексний аналіз діяльності
вітчизняної фондової системи. Для цього необхідно побудувати систему
критеріїв, за якими буде проводитись оцінка. На нашу думку,
пріоритетними критеріями при аналізі результатів біржової торгівлі є:

· обґрунтування основних цілей розвитку біржової системи країни;
· визначення основних показників, за якими здійснюється оцінка

ефективності;
· встановлення бази порівняння отриманих оцінок економічної

ефективності.
Отже, оцінка ефективності діяльності фондових бірж передбачає

використання комплексного обґрунтування результатів їхнього
функціонування протягом певного періоду часу. Для цього необхідно
запровадити єдину методологію та визначити нормативи ефективного
функціонування біржі. Така методологія повинна враховувати умови
економічного розвитку країни та, водночас, бути універсальною для
всіх держав.
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балансу, до основних стандартних компонентів платіжного балансу
належать рахунок поточних операцій та рахунок операцій з капіталом і
фінансових операцій. До основних класифікаційних груп рахунку
поточних операцій відносять: товари, послуги, доходи, поточні
трансферти. Рахунок фінансових операцій містить операції з прямого і
портфельного інвестування та інші інвестиції. Вартісне співвідношення
експорту та імпорту товарів утворює торговельний баланс, а різниця
між товарним експортом та імпортом складає сальдо торговельного
балансу. На торговельний баланс припадає переважна частина всіх
зовнішніх поточних розрахунків. Операції з послугами, доходами і
поточними трансфертами утворюють баланс послуг та некомерційних
платежів („невидимі операції”).

Аналізуючи динаміку поточних рахунків платіжних балансів України,
Росії, Білорусії та Казахстану за період 2004-2006 рр., можна зробити
висновок, що Росія займала найбільш активну позицію щодо торгівлі
на зовнішніх ринках, при чому з кожним роком позитивне сальдо
поточного рахунку Росії зростало за рахунок активної торговельної
політики. Проте баланс послуг, сальдо інвестиційних доходів та оплати
праці, а також сальдо поточних трансфертів Росії за цей період
залишались від’ємними, навіть спостерігалася тенденція до їх
скорочення. Якщо й надалі позитивне сальдо поточного рахунку Росії
буде зростати, то її можна буде вважати країною нетто-кредитором у
розрізі міжнародної фінансової позиції.

Однак не завжди активна торговельна політика призводить до
вирівнювання сальдо поточного рахунку. Здійснюючи аналіз структури
поточного рахунку Казахстану, переконуємося, що ця країна також
проводила активну торговельну політику, однак динаміка сальдо
поточного рахунку мала тенденцію до скорочення. Це пояснюється
тим, що в Казахстані більш високими темпами, ніж в Росії,
продовжували скорочуватися баланс послуг, сальдо доходів, сальдо
поточних трансфертів. І навіть активна торговельна політика країни не
змогла вирівняти сальдо поточного рахунку. Якщо й надалі тривалий
час буде спостерігатися тенденція до зростання від’ємного сальдо
поточного рахунку, то можна буде говорити про те, що Казахстан у
розрізі міжнародної фінансової позиції є нетто-дебітором (боржником).

У Білорусії сальдо поточного рахунку коливалося від від’ємних до
позитивних значень. Різкі коливання торговельного балансу та балансу
послуг за даний період є наслідком проведення в країні грошово-
кредитної політики, основні напрями якої були розроблені на підставі
Концепції розвитку банківської системи Республіки Білорусь на 2001-

- кредити на поточні потреби (110 млрд.грн.). Значна частка
споживчих кредитів витрачається на купівлю легкових
автомобілів, що в кошику ІСЦ займають всього 1.18%. У 2007
році дана компонента ІСЦ зросла лише на 2.9%;

- іпотечні кредити (47 млрд.грн.). Зростання кредитування в
іпотеку є певним стримуючим фактором тиску на ціни з боку
попиту, оскільки високі процентні платежі за іпотечними
кредитами знижують платоспроможний попит населення на
товари, що мають значну вагу у кошику ІСЦ;

- у той же час,  основний внесок у зростання ІСЦ мали продовольчі
товари (12.84 в.п.), які, в основному, населення не споживає у
кредит (ця компонента ІСЦ збільшилась на 24,7% у 2007 році).

Тим не менш, підвищення сукупного попиту, в тому числі за рахунок
кредитування фізичних осіб, є вагомим чинником інфляції і потребує
постійного моніторингу.

У той же час існує низка інших ризиків - доля заборгованості за
кредитами в заощадженнях населення зростає, що підвищує ризики
для фінансової стабільності. Зважаючи на те, що показник відношення
приросту заборгованості за позиками до заощаджень складає понад
60%, можна очікувати, що із часом темпи зростання кредитної
заборгованості наблизяться до темпів зростання доходів населення та
зростатиме обсяг безнадійної заборгованості за кредитами фізичних
осіб.

Таким чином, висока інфляція при збереженні низьких номінальних,
та, відповідно, від’ємних реальних процентних ставок за кредитами,
призводить до зменшення схильності населення до заощаджень та
підвищує ініціативу до отримання більшої кількості кредитів.

УДК 336.42
РОЛЬ ПОКАЗНИКА ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ В ПІДТРИМЦІ
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ СНД

І.В. Кондратюк
Національний банк України

Дослідження стану поточного рахунку платіжного балансу є
важливим питанням, особливо при прийнятті рішень щодо розробки
основних засад грошово-кредитної політики, спрямованої на зниження
темпів інфляції. Відповідно до п’ятого видання Керівництва з платіжного
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країн основним джерелом довгострокових фінансових ресурсів є
заощадження населення. В Україні, на жаль, заощадження населення
не є потужним джерелом фінансових ресурсів, яких конче потребує
економіка України. Тому існує необхідність проведення аналізу
макроекономічних передумов нагромадження банками довгострокових
фінансових ресурсів.

Аналіз основних макроекономічних показників соціально-
економічного розвитку України за 2000-2006 роки свідчить, що в країні
відновлюється економічне зростання. Основним показником розвитку
економіки є темпи приросту реального валового внутрішнього продукту,
які зросли у 2,2 рази, щорічні  темпи інвестицій в основний капітал
перебувають у межах 101,9-131,1%.

Позитивним у динаміці економічного розвитку країни є те, що
доходи і видатки Зведеного бюджету у відсотках до ВВП зросли і
складали більше третини. Україна зменшила свій як валовий зовнішній,
так і державний внутрішній борг, проте існує дефіцит зведеного
бюджету України, а отже фактична відсутність державних заощаджень
країни.

Значно зріс фінансовий результат підприємств та організацій
України. Проте, за підрахунками економістів, тіньовий сектор становить
40-50% ВВП. Загальне податкове навантаження в Україні майже вдвічі
перевищує цей показник у групі країн, куди вона входить за рівнем
ВВП на душу населення.

Пожвавлення інфляційної динаміки з 2003 року було зумовлено,
насамперед, чинником адміністративного шоку внаслідок істотного
зростання адміністративно-регульованих тарифів.

Простежується стійка тенденція зростання доходів і витрат
населення України. Однак слід зазначити, що в структурі доходів
населення за період 2002-2006 роки не зросла, а зменшилася питома
вага заробітної плати. Водночас питома вага соціальної допомоги в
структурі доходів населення зросла.

Ріст заробітної плати, зменшення витрат на поточні податки
сприяли тому, що зросла сума заощаджень населення. Проте зазначимо,
що протягом останнім часом в Україні простежувалося парадоксальне
явище з погляду класичної економічної теорії зі зростанням реальних
доходів населення його схильність до заощадження зменшувалася, а
споживчі витрати збільшувалися.

У структурі доходів населення значне місце займають
необліковувані доходи. Це доходи, джерелом яких є великий тіньовий
сектор української економіки, а також доходи значної кількості

2010 рр., а також проекту Концепції Програми соціально-економічного
розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 рр. Тобто довгострокові
програми розвитку мають тенденцію отримували позитивний результат
тільки через кілька років після впровадження програм.

Аналізуючи сальдо поточного рахунку України можна простежити
його стрімке скорочення. Якщо розглядати структуру поточного
рахунку, то баланс послуг та сальдо поточних трансфертів помірно
зростали, в той же час скорочувалось сальдо доходів, і дуже стрімко
зменшувався баланс товарів. Тобто в умовах різкого скорочення
експорту товарів та зростання виплати доходів нерезидентам сальдо
поточного рахунку спочатку залишалось позитивним за рахунок
зростання надходжень в Україну, пов’язаних зі сплатою нерезидентами
за послуги та збільшенням надходжень в Україну за поточними
трансфертами, а потім стало від’ємним, тому що надходження за
поточними трансфертами та сплата нерезидентами за послуги в
Україну продовжували зростати, але все ж таки не змогли перекрити
витрати за імпортом та виплати доходів нерезидентам.

Немає сумніву, що на шляху до стійкого економічного зростання у
всіх країнах СНД є певні внутрішні проблеми, що несуть у собі й
проблеми ендогенного характеру. У зв’язку з цим, кожна країна прагне
вдосконалювати грошово-кредитну політику, враховуючи проблеми та
особливості власного соціально-економічного розвитку. Безумовно,
наслідки цих дій будуть відображуватися й на стані поточного рахунку
платіжного балансу. На цьому етапі розвитку небезпеки та загрози
відсутні, однак слід і надалі контролювати поточний рахунок платіжного
балансу, щоб своєчасно уникнути дисбалансу та забезпечити
стабільний економічний розвиток.

хстану. – Режим доступу: http: nationalbank.kz.
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ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ
НАГРОМАДЖЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
В.Г. Костогриз

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Формування інноваційної моделі структурної перебудови економіки
держави потребує зосередження уваги на аналізі мобілізації наявних
та потенційних джерел фінансових ресурсів. У більшості європейських
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38% від загального статутного капіталу національної банківської
системи [1].

Придбання та поглинання іноземними установами провідних
вітчизняних банків є одним з проявів подальшої глобалізації фінансових
ринків. З одного боку, це сприяє залученню економіки України до
транснаціональних потоків фінансових ресурсів, підвищенню рівня
капіталізації банківської системи та впровадженню міжнародного
досвіду ведення банківської справи.

Але водночас, ці процеси можуть послабити позиції вітчизняних
банків на національних фінансових ринках, оскільки, як правило, прихід
великих іноземних банків призводить до зниження прибутковості
банківської діяльності, та зменшує перспективи збереження контролю
за банківською системою з боку вітчизняних інвесторів.

Слід зазначити, що країни, які відіграють активну роль у процесі
глобалізації, зуміли зберегти національний контроль над своїми
банківськими системами і навіть мінімізувати іноземну присутність
на власних банківських ринках за одночасних досить активних спроб
економічної експансії в банківський простір інших держав. Зокрема, в
таких країнах, як США, Японія, Швеція, Австрія, Кувейт, частка
іноземної участі в банківських системах знаходиться в межах 0-7%
[2].

Проникнення іноземного капіталу у фінансовий сектор України є
об’єктивною закономірністю. Сьогодні неможливо і непотрібно
протистояти цим процесам. Навпаки, стратегічним вектором
банківської системи України має стати її інтеграція у світовий
фінансовий простір. Водночас, збільшення відкритості українських
ринків банківських послуг має супроводжуватись адекватною
політикою держави по запобіганню втрати контролю над вітчизняною
банківською системою.
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українських «остарбайтерів». За оцінками експертів, тіньовий сектор
економіки України становить близько 50% ВВП, в якому акумульовано,
за різними оцінками, від $10 до 20 млрд. тіньових заощаджень.

Отже, до основних макроекономічних показників, що позитивно
впливають на нагромадження банками заощаджень населення
належить: 1) зростання внутрішнього валового продукту; 2) зростання
інвестицій в основний капітал; 3) зростання фінансового результату
підприємств та організацій; 4) зменшення валового зовнішнього та
державного внутрішнього боргу; 5) зростання соціальних виплат
населення; 6) збільшення заощаджень населення; 7) зменшення витрат
на поточні податки.

Негативними факторами заощаджень населення є: 1) значне
податкове навантаження підприємств України, а отже розвиток
тіньового сектора; 2) дефіцит зведеного бюджету України; 3) значний
ріст інфляції; 4) збільшення витрат населення за рахунок росту цін; 5)
зростання доходів населення не за рахунок збільшення заробітної плати;
6) наявність значної кількості доходів та заощаджень в тіньовому
секторі економіки.

УДК 336.71
НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО

КАПІТАЛУ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
І.Ю. Кочума

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку банківської
системи України є постійне зростання присутності іноземного капіталу.
Якщо з 2001 по 2007 р. кількість діючих банків в цілому збільшилась
на 11%, то з іноземним капіталом зросла у 2 рази (зокрема  зі 100-
відсотковим – у 2,3 рази). Так австрійською групою Raiffeisen
International було придбано АППБ «Аваль», французьким BNP Paribas
– АКІБ «Укрсиббанк», угорським ОТР  Bank – Райффайзенбанк
Україна, шведською SEB Group – АКБ «Ажіо», російським
Внєшторгбанком АКБ «Мрія» тощо. Лише за 2007 рік власники
українських банків отримали від їх продажу 4 млрд. дол. США [3].

Відповідно, за підсумками 2007 р. частка іноземного капіталу в
статутному фонді українських банків досягла 35%. Статутний фонд
банків з часткою зарубіжного капіталу досяг 10 млрд. грн., що складає
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відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність»
він і встановив для різних типів банківських установ графік зростання
капіталу до 2010 року. У цілому умови можна виконати, якщо за цей
час не станеться економічних катаклізмів.

Оцінювати етап банківської системи й реформувати її необхідно в
єдиній ув’язці зі станом і реформуванням усієї економіки й особливо
реального сектору. Розвиток банківської системи, подальша
капіталізація українських банків віддзеркалюють економічне зростання
й підвищення прибутковості банківського бізнесу як виду економічної
діяльності.

Незважаючи на стійку тенденцію до зростання капіталу з 2002 року,
проблема підвищення рівня капіталізації банків України, ж одна з
передумов їхньої фінансової стійкості, залишається надзвичайно
актуальною. Про це свідчить і співвідношення капіталу та ВВП, же
становить 4,8%. Актуальною є також проблема нарощування капіталу
деякими великими недокапіталізованими та малими банками.

До основних напрямів подальшої капіталізації банківської системи
і підвищення ефективності функціонування банківського капіталу можна
віднести:

- поглиблення процесу капіталізації банків;
- забезпечення стабільності нормативної бази НБУ;
- удосконалення діяльності валютного і підвищення ролі

фондового ринку;
- удосконалення оподаткування банків, зменшення податкового

тиску на банки з метою прискорення їхньої капіталізації і
збільшення обсягів кредитування реального сектору;

- дозвіл банкам спрямовувати на цю мету власний прибуток із
звільненням його від оподаткування; прискорення переходу
банків на акціонерну форму власності (нині понад 40%
українських банків пайові). Це сприятиме введенню нового
порядку розрахунку власного капіталу, що приведе до його
збільшення і полегшить виконання низки економічних
нормативів;

- реформування банківської системи, що важливо розглядати в
одному контексті з відновленням і розвитком в Україні сегментів
фінансового ринку, фондового, валютного, страхового,
міжбанківських кредитів із подальшим виходом на ринок
корпоративних емітентів.

Отже, банкам України треба й далі накопичувати власний капітал.
Для цього доцільно збільшувати акціонерний капітал, реалізовувати

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УПРАВЛІННІ

КАПІТАЛОМ БАНКУ
В.В. Кузьмін

Херсонський національний технічний університет

У процесі дослідження проблеми достатності капіталу необхідно
звернути увагу на його значення для самого банку. Адже капітал
забезпечує кошти, необхідні для створення і функціонування банку,
захищає банк від банкрутства, компенсуючи втрати від різноманітних
ризиків, підтримує довіру клієнтів до банку і не дає підстав кредиторам
засумніватися у його фінансовій стійкості, є регулятором зростання
банку і масштабів його роботи на ринку, забезпечує засоби для
розширення діяльності шляхом купівлі нового устаткування, програмних
продуктів, фінансування нових видів послуг. Тому, щоб обмежити ризик
банкрутства, підтримати довіру до банку з боку клієнтів, забезпечити
зростання банку у майбутньому, керівникам банку треба навчитися
управляти капіталом банку.

Процес управління банківським капіталом можна поділити на такі
основні етапи: формування статутного фонду; розподіл прибутку і
формування інших фондів; оцінка обсягу і визначення достатності
капіталу; підтримка обсягу капіталу на достатньому рівні.

Однією із найгостріших у розвитку вітчизняної банківської системи
є проблема капіталізації банків. В умовах, далеких від економічної
стабільності й передбачуваності, існує об’єктивна необхідність
створення достатнього капіталу банку з метою зменшення ризику
збитків для вкладників, кредиторів та інвесторів. З огляду на це
Національний банк України останніми роками послідовно втілює певні
вимоги до достатності власного капіталу банків, що знайшло своє
відображення у конкретних нормативах.

Зрозумілим є бажання НБУ наблизити норми регулювання капіталу
до європейських норм, тобто до норм Базельських угод. Але, на жаль,
Україна поки що цієї угоди не підписала, до Євросоюзу не вступила, а
гривня, природно, не є попередницею євро. Тому мінімальний обсяг
капіталу банків, керуючись все ж таки здоровим глуздом, має бути
номінованим у національній валюті. У разі можливої різкої девальвації
національної валюти більшість банків навряд чи зможе виконати вимогу
до обсягу мінімального капіталу. Але, певно, сам український
центробанк більше вірить у цілісність і неушкодженість євровалюти,
аніж у стабільність рідної грошової одиниці, емітентом якої він і є. Тому
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система України у попередні роки дотримувалася рівня достатності
капіталу банків, рекомендованого Базельським комітетом. Однак
інтеграція України з міжнародним фінансовим простором зумовлює
необхідність поступового впровадження у вітчизняних банках
рекомендацій нової Базельської угоди (Базель II). Проблеми нарощення
капіталу вітчизняними банками на тлі зростання національної економіки
можуть спричинити недотримання банками вищезазначених
рекомендацій.

Головну увагу у працях вітчизняних дослідників зосереджено на
недостатності капіталізації банків. Воднораз залишаються не
вирішеними питання про визначення доцільності високого мінімального
рівня обсягу власного капіталу банків. Сутність цієї проблеми полягає
у наявності низки перешкод на шляху підвищення капіталізації
вітчизняних банків, усунення яких дасть змогу підвищити ефекти
вітчизняної банківської системи й забезпечити необхідним
фінансуванням суб’єктів зростаючої національної економіки. Нині
важливим є висвітлення проблеми капіталізації вітчизняних банків і
розроблення шляхів для її розв’язання.

Для розв’язання проблеми капіталізації вітчизняних банків
Національний банк пропонує низку заходів щодо нарощення капітальної
бази банків. Це, зокрема, об’єднання, злиття, приєднання. Фактично
значного підвищення капіталізації банків унаслідок цього не
відбувається. Реально протягом 1998-2006 років зафіксовано лише 14
об’єднань. Головним чином спостерігалося приєднання менших банків
до більших із припиненням функціонування менших банків. Більша
частина банків, що зникла з вітчизняного ринку банківських послуг, -
малі. Слід зазначити, що нарощення капіталу банків за рахунок
об’єднання може розв’язати проблему отримання мінімального обсягу
капіталу в окремих банках, але в цілому рівень капіталу банків у
банківській системі від цього не збільшиться.

Мета підвищення капіталізації банків полягає саме у сукупному
збільшенні банківського капіталу в системі задля зростання її потенціалу.
З огляду на це необхідно шукати інших шляхів розв’язання проблеми
капіталізації вітчизняної банківської системи, зокрема усувати явні
перешкоди на шляху реальної капіталізації банків.

Одним із шляхів розв’язання проблеми підвищення капіталізації
банківської системи України і підвищення ефективності діяльності
банківського сектору може стати створення достатньої кількості малих
кооперативних банків. Зважаючи на те, що пріоритетом розвитку
вітчизняної економіки останніми роками вважається розвиток малого і

ефективну дивідендну політику, раціонально управляти власним
капіталом. Успішність подальшого процесу капіталізації банківської
системи України залежить від тих методів і форм управління капіталом,
що використовуватимуться як НБУ, так і самими банками.

Надійність і динаміка функціонування економіки країни залежить
від фінансової стабільності й автономності банківської системи. На
сьогодні існує проблема капіталізації, яка породжує дисбаланс цього
взаємозв’язку. Проблема належного обслуговування банками узятих
на себе грошових зобов’язань, недостатньої адекватності капіталів
банків до обсягу сформованих ними активів і є головною проблемою
капіталізації.

Щоб повністю розв’язати проблему збільшення капіталу банками,
треба, провести зміни у нормативних документах НБУ і такі заходи,
як: збільшення капіталу за рахунок субординованого боргу; збільшення
показника адекватності капіталу за рахунок консолідації банківської
системи. Але залучати кошти на умовах субординованого боргу можна
тільки через п’ять років за обліковою ставкою НБУ, тобто 7% річних у
гривнях. Отримати такі «дешеві» гроші можуть далеко не всі банки,
хіба що під кредити іноземних структур або міжнародних фінансових
організацій. Провести залучення субординованого боргу можна також
шляхом випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та
єврооблігацій.

У зарубіжній і вітчизняній банківській практиці значна увага
приділяється оцінці обсягів, структурі й достатності капіталу банку.
Але досить рідко робиться наголос на ролі структурної характеристики
капіталу у забезпеченні стійкого фінансового стану банку. Особливу
роль для вітчизняних банків має співвідношення величину ризику
активних операцій банку з величиною і структурною характеристикою
його капіталу, які змушені вести пошук ефективних джерел формування
і поповнення капіталу.

Поточний рівень капіталізації банківської системи не повною мірою
забезпечує вимоги зростаючої вітчизняної економіки. По-перше, обсяг
капіталу вітчизняних банків є недостатнім для розв’язання проблеми
інтеграції вітчизняної банківської системи зі світовим фінансовим
простором, що пояснюється незначним його рівнем відносно обсягу
капіталу банків розвинених країн світу. По-друге, для вітчизняної
банківської системи важливим є дотримання угоди про капітал банків,
підписаної членами Базельського комітету, яка містить міжнародні
правила регулювання достатності банківського капіталу і
рекомендована усім країнам із ринковою економікою. Банківська
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національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз,
здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання
стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-
яких умов і варіантів розвитку подій.

Фінансова безпека держави це стан фінансової, грошово-кредитної,
валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який
характеризується спроможністю держави забезпечувати ефективне
функціонування національної економічної системи, її структурну
збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів.

Стабільність фінансової системи визначається багатьма факторами,
зокрема, відповідністю доходної і витратної частин державного
бюджету поточним і перспективним завданням народногосподарського
розвитку та фінансування структур і заходів щодо зміцнення системи
національної безпеки, рівнем бюджетного дефіциту, стабільністю
національної валюти і розміром валютних резервів, динамікою цін,
фінансових потоків і розрахункових відносин, станом зовнішньої та
внутрішньої заборгованості, величиною дефіциту платіжного балансу,
рівнем розвинутості і надійності банківської системи та інших елементів
фінансово-кредитної інфраструктури, ступенем захищеності інтересів
вкладників, розвитком вітчизняного фінансового ринку, інвестиційним
кліматом тощо.

На сучасному етапі рівень фінансової безпеки України не є
задовільним. Практично по кожному з її параметрів спостерігаються
негативні явища і тенденції, що згубно позначаються на загальному
стані народного господарства і суспільства в цілому. Відомо, що
важливим чинником економічного розвитку України має стати
кредитно-фінансовий сектор, нормальне функціонування якого є
визначальним в процесі нагромадження капіталу і структурних реформ,
технологічних змін та економічного зростання.

Основні внутрішні загрози фінансовій безпеці України
спричиняються:

· неспроможністю держави централізувати в бюджеті кошти
достатні для ефективного управління і фінансового забезпечення
бюджетних секторів, включаючи сфери, безпосередньо пов’язані
з національною безпекою та обороною;

· недосконалістю фіскальної політики, що справляє на економіку і
населення надмірний податковий тиск за наявності значної
кількості необґрунтованих пільг;

· низьким рівнем вітчизняного фінансового менеджменту;
· корумпованістю частини працівників фінансових, податкових та

митних служб;
· браком дієвих систем банківської безпеки тощо.

середнього бізнесу, стає зрозумілою актуальність забезпечення потреб
суб’єктів цього бізнесу в банківських послугах. Однак, за наявних
жорстких вимог до мінімального розміру капіталу банків, створення
малих кооперативних банків не відбувається. Зниження вимог до
мінімального обсягу капіталу банків створить умови для приходу на
вітчизняний банківський ринок малих кооперативних банків.

Ще одним потенційним напрямом підвищення капіталізації
вітчизняної банківської системи є прихід на вітчизняний ринок
банківських послуг закордонних банків. Але він не принесе значних
очікуваних результатів. Відомо, що закордонні банки розміщуються
там, де є їхні великі клієнти — промислові компанії. Вітчизняні
виробники не витримають конкуренції із закордонними виробниками,
що прийдуть на вітчизняний ринок разом із закордонними банками, і
будуть витіснені з ринку. Таке припущення означає, що на поточний
момент залучати закордонний банківський капітал для підвищення
капіталізації банківської системи в Україні видається не завжди
виправданим. Адже метою підвищення капіталізації вітчизняних банків
є реальна необхідність підтримання розвитку саме вітчизняної
економіки і товаровиробників. А залучення закордонною капіталу,
навпаки, ускладнить розв’язання цієї проблеми, адже рівень конкуренції
на Заході дуже високий, а досвід роботи і вміння користуватися
сучасними банківськими технологіями надзвичайно потужні. Отже,
залучення досвідчених іноземних партнерів на тлі не розв’язаних
внутрішніх проблем зведе нанівець усі зусилля банківського
регулюючого органу щодо підвищення капіталізації вітчизняних банків,
ускладнить подальший розвиток вітчизняної банківської системи і
економіки в цілому.

І, як підсумок, для підвищення ефективності капіталізації
вітчизняних баків треба передусім подолати наявні внутрішні
перешкоди капіталізації, а не звертатися одразу за підтримкою до
іноземних банків.

УДК 336.01
К 93

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В.В. Куриленко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Економічна безпека є головною складовою національної безпеки
держави і визначає спроможність держави забезпечувати захист
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підприємницьких здібностей. Основна стаття грошових доходів
домогосподарств – заробітна плата як ціна робочої сили (праці). У
розвинутих економічних системах країн Заходу вона становить
приблизно 70% усіх грошових доходів. Іншими формами грошових
доходів домогосподарств є: процент (приблизно 10%), прибуток
корпорацій (приблизно 10%) і рента за землю й орендовану нерухомість
(приблизно 1%).

У видатковій частині бюджету домогосподарств відображаються
видатки (грошові платежі) на споживання (придбання споживчих
товарів, приблизно 80% від усієї суми видатків), видатки на сплату
особистих податків (приблизно 15%) та видатки на заощадження
(купівлю акцій, облігацій, формування депозитів у банківській системі
тощо).

Заощадження населення створюються в результаті невідповідності
отриманих доходів і їх використання. З одного боку, власні заощадження
домогосподарств є важливим показником їхнього рівня життя,
безпосередньо пов’язаним з такими категоріями як споживання, доходи
і видатки, рівень цін, а з іншого – як джерело інвестування і
кредитування представляють собою значимий ресурс економічного
розвитку країни.

Банки як інституції кредитних відносин акумулюють заощадження
домогосподарств, які, створюючи залучений капітал комерційних
банків, є резервом росту економіки і розвитку банківської системи.
Саме за рахунок залучених тимчасово вільних коштів фізичних осіб
формується більше третини банківських ресурсів. Така тенденція
наближає банківську систему України до банківських систем
розвинених країн, де депозити населення традиційно є основною
складовою ресурсної бази банків.

За останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання як
загальної суми банківських депозитів населення (станом на 01 липня
2008 р. сума перевищила 193 млрд. грн.), так і її складових: депозити в
національній валюті становили понад 120,3 млрд. грн., депозити в
іноземних валютах – понад 73,4 млрд. грн. У загальній сумі зобов’язань
банківської системи питома вага вкладів населення була найбільшою
складовою і становила 31,6 %.

Слід зазначити, що значну частину грошових запасів населення
зберігає поза банками. Станом на початок червня 2008 р. обсяг грошей
поза банками за агрегатом М0 становив 118,8 млрд. грн., або 27,6 %
від наявної грошової маси. Тому існує великий потенціал щодо
нарощування банками обсягів депозитів фізичних осіб. Підвищення

До числа найнебезпечніших зовнішніх загроз системі фінансової
безпеки України належать:

· ослаблення фінансової самостійності у вирішенні ряду
актуальних соціально-економічних питань;

· катастрофічне падіння кредитного рейтингу;
· надмірна орієнтація зовнішньоекономічної діяльності на»off-

shore» і недостатня розбірливість у виборі іноземних партнерів;
· приховування і витікання за кордон значних валютних

надходжень.
У справі відвернення та усунення загроз фінансово-кредитній сфері

України провідна роль належить органам законодавчої, виконавчої і
судової влади.

Нормалізації наявної ситуації сприятиме:
· розробка стратегії фінансової безпеки України;
· створення сприятливого інвестиційного клімату;
· створення надійної системи фінансового контролю;
· створення єдиної державної інформаційної бази, яка б охоплювала

всі фінансово-кредитні установи;
· запобігання зниженню реальних грошових доходів населення.

УДК 336.722.11
ДЕПОЗИТИ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК РЕЗЕРВ

РОЗВИТКУ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
О.В. Лук’янець

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Одним із основних інституційних суб’єктів фінансової системи є
домашні господарства, яким належить надзвичайно важлива роль у
системі ринку фінансових послуг, оскільки частина доходу, що не
використовується домогосподарством упродовж поточного періоду
перетворюється на заощадження, які можуть стати потужним
джерелом економічного зростання країни.

Під поняттям «фінанси домогосподарств» розуміють сукупність
механізмів формування, руху та використання грошових фондів
конкретних домогосподарств. Основою фінансів домогосподарств є
їхній бюджет, що складається з дохідної та видаткової частин.

У дохідній частині відображаються економічні доходи
домогосподарств, тобто грошові надходження, які вони отримують від
продажу конкретних ресурсів у тому числі робочої сили, капіталу, землі
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загальносвітових тенденцій. Турбулентність світогосподарських
процесів зачепила її економіку в таких аспектах.

1. Незважаючи на потужний аграрний сектор, низький урожай
зернових та олійних культур минулого року, зростання світових
цін на продовольче зерно і насіння соняшнику призвели до
подорожчання відповідних харчових продуктів у складі
споживчого кошика на вітчизняному ринку.

2.  Неухильне зростання світового попиту на енергоносії, передусім
з боку Китаю та індії, підігріло довгострокове підвищення
нафтових цін, які у першій половині 2008 року досягли свого
максимуму і не могли не відбитись на інфляції енергозалежної
української економіки.

3.  На внутрішню інфляційну ситуацію двоїстий вплив справило
падіння курсу долара. З одного боку, імпортована продукція
внаслідок ревальвації гривні стала дешевшою, а з іншого –
курсові коливання світових валют у широкому діапазоні сприяли
розвитку інфляційних очікувань, підриву довіри до іноземної
валюти, сформованої кількарічною курсовою стабільністю.
Однак останнє зовсім не зміцнило довіри до національної
грошової одиниці, а лише призвело до переорієнтації внутрішніх
доларових заощаджень на активи в інших зростаючих валютах.

4. Збурення на світовому фінансовому ринку та породжена ними
обережна політика кредитування європейських комерційних
банків у поєднанні з підвищеними процентними ставками
утруднили процес рефінансування зовнішньої заборгованості
українських банків, хоча послаблення долара сприяло зниженню
витрат на погашення кредитів. Підсумкове подорожчання
внутрішніх кредитів стимулювало підвищувальну цінову
динаміку, особливо в сегменті нееластичних за попитом товарів
і послуг, яких більшість у споживчому кошику вітчизняних
домогосподарств.

УДК 339.74
РОЛЬ КВАРТАЛЬНОЇ ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ ПРИ

ПРОВЕДЕННІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
С.А. Ніколайчук

Національний банк України

За останні роки  Національним банком України був досягнутий
значний прогрес в покращенні системи економічного аналізу та

депозитної активності населення сприятиме зменшенню питомої ваги
готівки, вилученню коштів з тіньового обороту, акумуляції запасів
вільноконвертованих валют у банківських установах.

УДК 339.924:336.74 (477)
ВПЛИВ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФЛЯЦІЙНИХ

ТЕНДЕНЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
М.І. Макаренко

Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи НБУ»

У 2008 році більшість розвинутих країн світу ввійшли у фазу
стагнації економіки, коли спостерігається уповільнення темпів зростання
з цілковитою можливістю їх від’ємних значень. Пусковим механізмом
кризових явищ послужила іпотечна криза у США, яка розгорнулась
влітку 2007 року під впливом масової неспроможності американських
родин обслуговувати власну заборгованість за іпотечними кредитами
внаслідок підвищення банками процентних ставок. У свою чергу,
подорожання кредитів відбулось під впливом активної рестрикційної
політики Ради керуючих Федеральної резервної системи, яка у боротьбі
з інфляцією довела рівень дисконтної ставки до високих значень.
Реакцією фінансового сектора на іпотечну банківську кризу стало
падіння курсів акцій приблизно на 20%. Кульмінацією відтоку капіталу
з фондового ринку виявився «чорний вівторок» 22 січня 2008 року, коли
особливо різко знизились біржові індекси на провідних світових біржах.

Турбулентні процеси американського фінансового ринку поширились
на інші розвинуті країни Європейського союзу та Японії, де спричинили
ланцюгову кризу банківських установ, які мали в активах значну частку
іпотечних облігацій американських банків.

Країни з новоствореними ринками, у тому числі й Україна,  меншою
мірою потрапили в поле дії американської іпотечної кризи. На їхньому
макроекономічному стані насамперед відбились такі глобальні явища,
як падіння курсу долара та знецінення доларових фінансових активів, а
також підвищення світових цін на продовольство та енергоносії. Про
це красномовно свідчать загальні та базові індекси інфляції. Базова
інфляція, яка не враховує динаміку цін продовольчих та енергетичних
товарів, виявилась значно нижчою за загальний рівень інфляції, де
вимірюванням охоплені всі споживчі товари і послуги.

Економіка України, яка характеризується високою відкритістю до
міжнародного руху товарів і капіталів, не стала винятком із
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У 2006 році НБУ приступив до апробації і практичного використання
КПМ, а також розвитку на її основі аналітично-прогнозної системи у
напрямі наближення останньої до найкращих світових зразків.

У даний час графік прогнозних розрахунків на основі КПМ
підпорядкований діючій практиці розробки щоквартальних прогнозів у
рамках підготовки документу «Макроекономічний прогноз». Публічна
версія цього документу під назвою «Інфляційний звіт» з травня 2008
року публікується на веб-сторінці НБУ (щоправда, поки що без
прогнозної частини).

Наш досвід використання КПМ показав, що вона безумовно корисна
для цілей монетарної політики в умовах перехідної економіки та за умов
змін в монетарній політиці, не дивлячись на проблеми, з якими у принципі
доводиться стикатися при розробці і застосуванні будь-якої моделі.

Нашою ціллю є розробка достатньо простої для сприйняття та
комунікації результатів, з ґрунтовними теоретичними засадами і
сильними прогнозними характеристиками моделі, що може
використовуватись для прогнозування у реальному часі. І хоча
Квартальна прогнозна модель вже задовольняє ці цілі, робота над
вдосконаленням моделі буде продовжуватись, оскільки очевидно, що
нічого ідеального в світі не існує, та завжди є потенціал для покращення.
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прогнозування в рамках підготовки переходу до режиму інфляційного
таргетування. Представлена у роботі Квартальна прогнозна модель
(КПМ) на сьогодні є основою цієї системи і використовується в якості
інструменту для проведення макроекономічного аналізу та розробки
прогнозних сценаріїв, визначення наслідків альтернативних рішень щодо
зміни монетарних показників.

Метою цієї статті не є опис всіх технічних характеристик моделі, а
скоріше – окреслення її ролі в аналітично-прогнозній системі для
підтримки процесу прийняття рішень з монетарної політики з
акцентуванням на найбільш цікавих питаннях використання структурної
моделі в умовах української економіки та визначенні майбутніх шляхів
розвитку КПМ в Національному банку України.

В умовах режиму монетарної політики НБУ, наближеного до
жорсткої прив’язки обмінного курсу гривні до долара США, не
дивлячись на певний прогрес в економетричному моделюванні і
дослідженні трансмісійного механізму монетарної політики модельний
інструментарій, що використовувався  в 2004-2005 роках, залишався
обмеженим. Моделі розроблялися переважно на місячних даних,
оцінювалися окремо і використовувались більшою мірою для цілей
короткострокового прогнозування в рамках підтримки експертних
прогнозів [5]. Такий підхід мав багато недоліків.

Тому НБУ в 2005 році з метою вдосконалення методологічних умов
прийняття рішень з монетарної політики за технічною підтримкою
Міжнародного валютного фонду та Національного банку Чехії
приступив до вивчення новокейнсіанського підходу до аналізу і
прогнозування монетарної політики, що наразі є пануючим в
теоретичних засадах академічної спільноти і в практичній діяльності
центральних банків. Результатом цього проекту став істотний внесок
у розуміння процесу трансмісійного механізму монетарної політики,
розвиток підходів до аналізу й прогнозування з урахуванням світового
досвіду і розробка Квартальної прогнозної моделі, що на сьогодні
використовується в якості базової в системі аналізу та прогнозування
монетарної політики. Більш детально ця структура моделі розглядається
в роботах [1, 3, 4].

КПМ є так званою моделлю в розривах, тобто її основу складає
моделювання відхилень макроекономічних змінних від своїх
рівноважних рівнів, для отримання оцінок яких використовується
багатомірний фільтр Калмана, структура якого базується на структурі
КПМ [2].
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непрогнозованого збільшення трансакційних витрат, які окреслюються
суспільними витратами визначення прав власності та її захисту.

Як засвідчили трансформаційні реалії, значне поширення неправових
практик є одним з найпроблемніших питань у сфері прав власності.
Витоки цієї проблеми криються в існуючому протиріччі між правовими
механізмами реалізації правил, які анотуються державою та
неформальними нормами, що є укоріненими в культурі даного соціуму.
Неузгодженість зазначених системоутворюючих складових призводить
до негативних проявів під час інституційних перетворень. Основними
причинами такої невідповідності у конфігурації базових інститутів є такі:

- масове порушення можновладцями майнових прав суб’єктів
господарської діяльності;

- відсутність впливових протестних важелів у відповідь на
порушення  прав власності та норм контролю за бізнесовою
поведінкою;

- постійне внесення змін до формальних правил, а звідси, їхня
трансформація у неформальні, що врешті-решт призводить до
їхньої позалегальної інституціоналізації;

- прийняття неякісних та неефективних законів і нормативних актів
у сфері захисту прав власності, які породжують корупційні дії
працівників державних інституцій.

Якщо власність знаходиться у тіньовому секторі, то значна частка
активів з виробничої та фінансової точок зору є малоефективними.
Адже відсутні відповіді на такі ключові питання її специфікації: хто є
дійсним власником активів, хто має відповідати за порушення прав
власності на активи, хто відповідатиме за збитки та махінації із
власністю, хто повинен сплачувати за надані товари та послуги тощо.
Відсутність відповідей на вищенаведені питання гальмують
господарські процеси та економічне зростання. Це пояснюється тим,
що тіньові активи неможливо використати у необхідній кількості
трансакцій та складних господарських зв’язках. Для подолання подібної
ситуації необхідно спрямувати власність у легальний сектор для чого,
в першу чергу, необхідно задекларувати її належним чином, що
дозволить «обернути власність на капітал» [2, с. 18]. Іншими словами,
потрібно створити єдиний кодекс регулювання відносин власності, що
має повну легітимність та визнається усіма громадянами країни з
огляду на те, що віддзеркалює усі реалії легальної і позалегальної
економік. Це завдання вирішується лише у випадку суспільної угоди
між урядом та домогосподарствами і фірмами.

УДК 330.341.2
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЩОДО ПРАВ ВЛАСНОСТІ

Р.Ф. Пустовійт
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Проблема прав власності набула особливої актуальності у зв’язку
з переходом посткомуністичних країн від адміністративно-командної
економіки до ринкової та процесами роздержавлення і приватизації. При
цьому основною метою зазначеної трансформації повинно було бути
не стільки забезпечення багатоманітності прав власності, скільки
створення умов для ефективного її використання. Важливим фактором
досягнення даної мети є забезпечення чіткої специфікації прав власності
із створенням необхідної юридичної інфраструктури. Звідси, поведінка
економічних агентів регламентується не шляхом окремої угоди між
сторонами трансакції, а примусовим встановленням формальної  норми
(інституту), яка змушує виконувати визначенні правила. Тобто, у цьому
випадку маємо на увазі дію нормативного акту (закону), коли відхилення
від його виконання є кримінальним вчинком або правопорушенням [1,
с. 351]. Теоретично, навіть, можна припустити, що у разі повного
дотримання норм, що «виписують» визначену поведінку, суспільство
може досягти зазначеного завдання ефективного використання
власності та її чіткої специфікації. На перший погляд таке досягнення
мети залежить лише від обсягу залучених ресурсів. Але, з іншого
боку, більшість підприємців залишає легальний сектор у тому випадку
коли правила поведінки у ньому визначаються формальними нормами,
які суперечать потребам бізнесу.

Успішність інституційних змін щодо прав власності  залежить від
того, наскільки вони відповідають вимогам підприємців та суспільства
з огляду на трансакційні витрати, що зазнають економічні суб’єкти під
час легалізації прав власності [2, с. 157]. Тобто, сумарні витрати
дотримання формальних норм щодо прав власності  в офіційному
секторі повинні бути меншими, аніж тіньова процедура їхньої легалізації.
Підкреслимо, що поведінка, яка не регулюється юридичною нормою,
але є економічно ефективною, отримує суспільно-правову санкцію.
Неформальні інститути скорочують трансакційні витрати у тому
випадку, коли державне втручання призводить до негативних зовнішніх
екстерналіїв. За таких обставин функції формальних інститутів
починають дублюватися неформальними, а економічні об’єкти
підпадають під таку кількість юридичних титулів, що сума прав
власності перевищує нормативну. Дана ситуація вимагає
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загальної суми операції. До цього часу резервування під запозичення
від нерезидентів терміном до шести місяців було установлено на рівні
4%. При порушенні вимог комерційні банки будуть сплачувати штраф
у сумі, яку банк мав би спрямувати до резервів, але не більше 1% від
суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Застосування НБУ жорсткої політики сприяло зниженню інфляції
(у травні інфляція скоротилася удвічі). Однак результати його дій
проявилися і в зменшенні депозитів у комерційних банках.

Підвищення облікової ставки і норми резервування вплинуло на
зростання вартості кредитів та зменшення обсягу кредитування.
Підвищення ставки на міжбанківському ринку переклалося на відсотки
позичальників до 20-25% [2].

Разом з тим, НБУ рекомендує обмежити темпи кредитування
населення. У 2007 р. НБУ вперше посилив умови видачі споживчих
кредитів, зобов’язавши банки відносити кредити з простроченням понад
90 днів до безнадійних позик і резервувати під них всю суму позики. У
2007 р. обсяг банківських кредитів для населення виріс удвічі – до
155,3 млрд. грн., тоді як у 2003 р. він становив лише 8,9 млрд. грн.
Збільшення споживчого кредитування сприяло розвитку інфляції.

Вартість споживчих кредитів в Україні становить 30-80% річних,
тоді як у Європі – 1,5-2,5%. Видавати споживчі кредити в Україні є
прибутковою справою, хоч і ризиковою. Кожний четвертий споживчий
кредит не повертається в банк.

Одним із шляхів вирішення кризи ліквідності комерційних банків в
умовах інфляції та недостатності джерел фінансування з метою
стимулювання інвестицій, а не поточного споживання, могло б стати
встановлення НБУ частки споживчого кредитування у структурі
кредитного портфеля комерційного банку.
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Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

В Україні формування банківської системи розпочалося 1991 р. з
прийняття Закону “Про банки і банківську діяльність” та створення
Національного банку України. Протягом наступних років
актуалізувалися проблеми капіталізації банківської системи,
відповідності потребам економіки у фінансовому забезпеченні,
удосконалення банківської діяльності тощо.

Нині одним із важливих завдань подальшого розвитку банківської
системи є вирішення проблеми кризи ліквідності комерційних банків. Її
основними макроекономічним чинниками є високий рівень інфляції,
дефіцит торгового балансу та невисокі показники росту ВВП [2].

Зростання інфляції в Україні (в червні до травня 2008 р. – 0,8%, у
червні 2008 р. до червня 2007 р. – 29,3%) і недостатні заходи боротьби
з нею вагомо вплинули на діяльність банківської системи. Національний
банк України почав застосовувати жорстку політику.

З 30 квітня 2008 року НБУ підвищив облікову ставку на 2 п.п. до
12% (з січня 2008 р. вона становила 10%). З грудня 2002 р. по січень
2008 р. облікова ставка змінювалася від 7% до 9,5% [1].

Ще одним антиінфляційним заходом НБУ стала Постанова №171
від 18 червня 2008 р. про нові правила резервування під короткострокові
міжнародні позики. З 1 серпня поточного року комерційні банки
зобов’язані резервувати кошти з кожної операції залучення депозиту,
кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента в розмірі 20% від
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Рис. 1. Сдвиг парадигмы

Анализируя эволюцию развития аналитического подхода можно
отметить, что на протяжении более четырехсот лет он не претерпел
практически никаких изменений. В то время как системный подход,
развитие которого насчитывает около пятидесяти лет, уже преодолел
три этапа развития. На первом этапе развития системное мышление
решало проблемы взаимозависимости элементов и структур в
контексте детерминированных систем. Второй этап развития
добавил к проблеме взаимозависимости проблему самоорганизации
(негэнтропии ) в контексте живых систем. И, наконец, третий
современный этап развития системного мышления – моделирование
– решает уже три проблемы: взаимозависимость, самоорганизацию и
выбор, в контексте социокультурных систем.
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Системы управления деятельностью предприятий, как и государств
в целом проходят, можно сказать, эволюционный путь развития.
Анализируя деятельность крупных корпораций, можно заметить
сходные для большинства структур, тенденции. Объяснение данному
явлению можно искать в идентичной рыночной среде,
законодательстве, условиях и правилах деятельности, но наиболее
полной теорией развития всех структур является теория системной
динамики.

Наблюдая тенденции на фондовом рынке Америки, необходимо
отметить, что столетний юбилей успешного существования смогла
отметить только одна компания, General Electric. Из всех компаний,
которые вошли в список Доу Джонса в 1896 г. (году основания этого
индекса) только General Electric и в настоящее время успешно
функционирует, входя в список лучших компаний мира по данным
журнала Forbs (по данным на начало 2008 года – занимает второе
место в ранкинге ведущих компаний мира с показателями прибыли в
22,2 млрд.$ и рыночной стоимостью в 330,9 млрд.$) [1] .

Согласно исследованиям, проведенным Джамшидом Гараедаги,
можно выделить следующую иерархию сил, подрывающих
конкурентные преимущества компаний: имитация; инерция;
оптимизация отдельных частей системы; переход к новым правилам
игры; сдвиг парадигмы.

Каждый из составляющих элементов представляет собой также и
отдельную тенденцию, образующую динамичное и взаимосвязанное
целое. Более высокие уровни создают условия для более низких, и
мультиплицируют эффект, приводя к сокрушительным результатам [1,
с. 25]

Последний и основной элемент - это сдвиг парадигмы –
суммарный эффект имитации, инерции, частичной оптимизации и
изменения правил игры, т.е. смены системы понятий, ценностей и
целей. Сдвиг парадигмы можно условно разделить на две категории:
изменение характера реальных условий и изменение метода научного
познания (рис.1).
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характерними для трансакцій кредитування рисами: а саме –
тимчасовим та оплатним рухом прав власності.

Окрім класифікацій трансакцій кредитування за класичними
критеріями, можна запропонувати нові класифікації, такі як:

· в залежності від кількості учасників: двосторонні та
багатосторонні;

· за наявністю участі в угоді посередницької інституції:
безпосередні трансакції та трансакції, опосередковані
інституційними утвореннями;

· залежно від рівня супутніх трансакційних втрат та можливості
їх скоротити: угоди з відносно низьким рівнем трансакційних
втрат; угоди з прийнятним рівнем трансакційних втрат; угоди з
високими трансакційними втратами.

Будь-яка взаємодія з залучення кредитних коштів передбачає
здійснення трансакційних витрат (ТВ), які є сукупністю всіх втрат та
витрат, у тому числі спрямованих на мінімізацію втрат, які виникають
при тимчасовій передачі прав на здійснення певних дій з грошовими
або матеріальними активами.

У залежності від носія витрат при здійсненні позики, їх можна
розділити на ТВ надання кредиту (їх сплачує кредитор) та ТВ
запозичення, що мусить здійснювати позичальник (схема). Загальні
витрати трансакцій кредитування є сумою ТВ кредитування та ТВ
запозичення.

Також ТВ кредитування можна розділити на приватні витрати, що
найчастіше є вимірюваними (гроші, час, зусилля) та суспільні, що
сплачують всі члени суспільства, та які в більшості випадків неможливо
підрахувати.

Схема. Трансакційні витрати кредитування за критерієм носія

Секція ІІ
Банківська діяльність в умовах глобалізації

фінансових ринків

УДК 330.18
ФОРМИ І ВИДИ ТРАНСАКЦІЙ КРЕДИТУВАННЯ

ТА ВІДПОВІДНИХ ЇМ ВИТРАТ
С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець

Регіональний філіал НІСД у м. Харкові

Суть трансакції кредитування виявляється у платній передачі прав
на використання власності, що передається. Специфічними
особливостями таких угод є: трансакції кредитування є похідними від
товарних трансакцій, оскільки виникли для ширшого руху товарів, а
саме: щоб розділити процес передачі блага і сплати за нього в часі;
обмін правами носить тимчасовий, а не постійний характер; трансакція
кредитування припускає не просто передачу прав на благо, а рух прав
на його використання; спостерігається наявність певного процесу
взаємодії між учасниками в перебігу терміну дії.

Форми трансакцій кредитування можна класифікувати залежно від
об’єкта позики, особи кредитора і позичальника та цільового
призначення позики. Це дозволяє виділити, по-перше, грошову, товарну
та змішану форму трансакцій кредитування, по-друге, залежно від особи
кредитора, банківську, комерційну, державну, міжнародну та приватну
форми угод; по-третє, залежно від призначення позики, виробничу і
споживчу форми трансакцій кредитування.

У межах банківської форми трансакцій кредитування можливо
виділити дві великі групи угод; по-перше, дебетові угоди, де функцію
позичальника виконує банк (строкові депозити фізичних та юридичних
осіб, ощадні внески, внески до запитання, відкриття та обслуговування
поточних рахунків, міжбанківські позики, позики Центрального банку;
емісія цінних паперів); по-друге, кредитові угоди, де банк є кредитором
(комерційні та промислові угоди, споживчі, лізингові, факторингові, облік
векселів). В залежності від ступеня забезпеченості, кредитові
банківські трансакції можна розподілити на незабезпечені та
забезпечені.

Проведений аналіз дозволяє віднести до різновидів трансакцій
кредитування також емісію облігацій, операції з векселями, лізинг,
факторинг, форфейтинг, оскільки подібні угоди відзначаються
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власних лізингових проектів; особливо в період зростання ділової
активності; 2) формування позитивної кредитної історії та іміджу
компанії; 3) вихід на міжнародні ринки капіталу; 4) диверсифікація
джерел мобілізації ресурсів компанії. Не менш важливим є вивчення
ринків суб’єктів господарської діяльності та ринку фізичних осіб для
виміру й прогнозування попиту на цей вид фінансових інструментів.

Визначальними умовами успішної емісії облігацій для лізингової
компанії повинні бути: прибутковість емітента, визначення суми коштів,
яку необхідно акумулювати, строки виплати та дохід, строки погашення.
Оскільки випуск облігацій є затратним інструментом залучення коштів,
доцільно визначити мінімальний обсяг емісії. Критеріями визначення
мінімального обсягу емісії повинні бути прогнозовані витрати, пов’язані
з випуском облігацій та передбачуваний рівень доходності активів,
заради яких залучаються фінансові ресурси.

Крім того, лізингова компанія повинна вигідно розмісти,
обслуговувати та в кінці строку погасити облігації. Лізингові компанії
самостійно розмістити цінні папери практично не можуть. На
сучасному етапі андеррайтингові послуги щодо облігацій майже
повністю контролюють комерційні банки, тому банк - андеррайтер може
кваліфіковано визначити параметри позики, здійснити всі офіційні дії,
пов’язані з процедурою емісії та розміщення облігацій серед інвесторів.
Підготовка проспекту емісії облігацій є важливою та найбільш
трудомісткою задачею. Для банків – це виникнення ще одного джерела
прибутку, і саме вони повинні стати гарантами стабільної та ефективної
реалізації цінних паперів при їх випуску.

Підсумовуючи вищесказане, слід наголосити, що залучення
ресурсів на ринку корпоративних облігацій буде коштувати для
лізингової компанії недешево, але якщо правильно організувати процес
випуску і розміщення облігацій, то слід очікувати економічний ефект,
який перевищить сподівання.

Активізуючи діяльність з випуску та розміщення облігацій на ринку
лізингу, лізингова компанія отримає такі переваги:1) розширення
можливостей фінансування власних бізнес-проектів; 2) диверсифікація
джерел прибутку; 3) зайняття конкурентної позиції на ринку лізингових
послуг; 4) покращення іміджу компанії щодо універсальності діяльності
на рику фінансових послуг; 5) розширення кола клієнтів серед
потенційних інвесторів тощо.

Оскільки в товарних трансакціях прийнято виділяти три стадії: то і
найпоширеніша класифікація ТВ припускає виділення трьох груп
відповідно стадіям: ex ante, ex interim, ex post. Структуру, розміри й
особливості розподіл ТВ кредитування між учасниками, багато в чому
визначає особливість цих угод, що проявляється у виконанні зобов’язань
сторонами в різний час.

На макрорівні для ТВ кредитування властивою є певна циклічність
розвитку та здатність еволюціонувати відповідно до зміни оточуючого
середовища, впливу економічних та неекономічних чинників
загальноекономічного середовища.

УДК 336.763.3
ЕМІСІЯ ОБЛІГАЦІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ

ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ
   Л.М. Барабан

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Важливим напрямком активізації ринку лізину в Україні є пошук
джерел фінансування лізингових компаній. Для ефективної діяльності
на фінансовому ринку лізингова компанія повинна формувати стратегію
фінансування. Пошук альтернативних джерел фінансування є на
сьогодні актуальною проблемою для всіх суб’єктів господарювання,
які займаються лізинговим бізнесом. Лізингова компанія, як і будь-
який суб’єкт господарської діяльності, має змогу використати власні
ресурси або залучити банківські кредити. Проте це не єдині способи
фінансування, які може використати лізингодавець для придбання
предметів лізингу.

Випуск та розміщення корпоративних облігацій – один із способів
фінансування власного бізнесу. Прийнявши рішення про залучення
коштів шляхом випуску власних боргових зобов’язань, лізингова
компанія повинна розробити основні засади емісійної політики, які
передбачають здійснення сукупності заходів з метою акумуляції
ресурсів відповідно до поставлених цілей шляхом використання цінних
паперів.

Головною складовою політики вітчизняних лізингових компаній щодо
випуску власних облігацій, перш за все, є формування цілей емісії, які б
узгоджувались із загальною стратегією діяльності на фінансовому
ринку. Провідними серед них є: 1) залучення ресурсів для фінансування
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міжнародним стандартам, а також є визнанням багаторічного досвіду
вітчизняних банків у сфері комплексного обслуговування підприємств
України.

Необхідною умовою поліпшення процесу кредитування
міжнародними фінансово-кредитними установами українських
позичальників є потреба раціоналізації вимог та зменшення
бюрократичних перешкод з боку міжнародних банків.

Також доцільно вдосконалювати нормативно-правову базу України,
яка регулює співробітництво з міжнародними фінансовими
організаціями, через її несистемність та наявність цілої низки
законодавчо неврегульованих питань. Необхідно розробити і
впровадити в Україні систему підготовки й управління запозиченнями,
першим кроком у підготовці до якої має стати Стратегія запозичень,
яка має розроблятися як довго- та середньострокова програма, і яка
має базуватися на Державних програмах соціально-економічного
розвитку України.

УДК 336.74
ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС:

ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
Г.О. Богомаз

Національний банк України

Валютний курс – це ключова  ланка, яка зв’язує економіку України
зі світовою економікою. Поява обмінних валютних курсів національних
валют пов’язана з розвитком міжнародної торгівлі, яка давно вже стала
невід’ємною частиною економічної діяльності країн світового
співтовариства. Правильне визначення валютного курсу має
вирішальне значення для забезпечення еквівалентності, взаємної вигоди
у відносинах економічних суб’єктів різних країн. Обмінні курси
впливають не тільки на міжнародну торгівлю, але в значній мірі на
національну економіку країни, адже стан національної валюти тісно
пов’язаний зі станом всіх секторів економіки, зміни в яких, особливо в
кризових ситуаціях, відображаються в коливаннях обмінних курсів
національних валют. Вплив валютного курсу на стан економіки
відображається в платіжному балансі.

Саме питанню взаємозв’язку валютного курсу та платіжного
балансу приділяється увага в даному дослідженні.

Платіжний баланс безпосередньо впливає на величину валютного
курсу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТІВ У СТАБІЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Л.В. Бережна
Черкаський державний технологічний університет

Н.В. Ткаченко
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Залучення іноземних кредитів в економіку України має важливе
значення для виходу вітчизняного народного господарства з кризового
стану з огляду на те, що вони обслуговують зовнішньоекономічну
діяльність економічних агентів, стимулюють зовнішню торгівлю,
створюють сприятливі умови для іноземних інвестицій тощо. Проте в
Україні на сьогодні високими темпами зростає обсяг іноземних
кредитів, що призводить до непомірного накопичення боргових
зобов’язань перед іноземними кредиторами. Але така політика не
завжди підкріплена потенційними фінансовими можливостями
(внутрішніми джерелами) погашення зовнішнього боргу. Поряд з цим,
ускладнюються умови використання кредитних ресурсів внаслідок
внутрішньої економічної та соціальної нестабільності в країні, виникає
недовіра окремих іноземних банків-кредиторів до кредитоспроможності
позичальників. Низький економічний потенціал призвів до того, що
кредитний рейтинг нашої країни дещо знизився. Також однією із проблем
є неефективне використання кредитів економічними агентами країни-
позичальника. В Україні серед економічних агентів панує так званий
«економічний романтизм», внаслідок чого допущені оптимістичні
прогнози розвитку економіки. Тому потенційні можливості були певною
мірою переоцінені і, в результаті, залучено більше кредитів порівняно
із реальною можливістю їх обслужити.

Для підвищення ефективності іноземних кредитів в Україні
необхідно подальше вдосконалення організації залучення, використання
й погашення позик, обмеження й поступова відмова від іноземних
кредитів на покриття дефіциту бюджету, коли дефіцит утворюється не
за рахунок розширення інвестицій; забезпечення незв’язаного характеру
кредитів, щоб позики стимулювали національне виробництво, а не
використовувалися для імпорту товарів тощо. Як свідчить практика
продовження співробітництва України з міжнародними фінансовими
організаціями є доцільним і виправданим. В подальшому необхідно
розвивати взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями. При
цьому участь українських банків у проектах свідчить про їх надійність
і стабільність, підтверджує відповідність діяльності фінансових установ
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УДК 336.71
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ УКРАЇНСЬКИХ

БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

І.Г. Брітченко, О.М. Момот
Полтавський університет споживчої кооперації України

В умовах інтеграції України до світових економічних процесів та
глобалізації фінансових ринків, що супроводжується активною
експансією іноземних банків на ринок банківських продуктів України
актуальним є розробка та впровадження нових інноваційних банківських
послуг, котрі дозволяють суттєво підвищити конкурентоспроможність
вітчизняних банків та банківської системи. Це обумовлює передумови
виникнення інтегрованих банківських послуг як механізму, що
удосконалює підходи до формування банківських ресурсів шляхом
подальшого задоволення потреб клієнтів.

Окремі питання пов’язані з посиленням конкуренції та активізацією
іноземних банків на ринку банківських послуг України розглядали такі
вітчизняні науковці: Т.С. Смовженко, О.І. Кірєєв, О.О. Другов, В.В.
Рисін, О.В. Васюренко, А.М. Мороз, О.М. Мозговий, А.В. Нікітін,
А.А. Пересада, М.Ф. Пуховкіна, Ю.В. Прозоров та ін. Дослідження
колективу авторів під керівництвом Т.С. Смовженко акцентує увагу на
важливості державного захисту вітчизняного банківського ринку та
недостатності уваги, що приділяється максимальному розкриттю
інноваційних можливостей банків [1]. Окремі маркетингові аспекти
розвитку та просування інноваційних банківських послуг розглянуто
такими науковцями: А.А. Мазаракі, А.Ф. Павленко, А.В. Войчак,
В.Г. Герасимчук, Н.П. Гончарова, С.А. Гурьянов, В.Я. Кардаш,
А.О. Старостіна, Е.О. Азарян, Л.Ф. Романенко та ін. Водночас
зазначені автори не враховують специфіку просування банківських
продуктів кооперативними банками [2], а також специфіку формування
та функціонування мультиплікаційного ефекту у банківському
кредитуванні висвітлену автором [3]. У той же час останні наукові
дослідження  наголошують на важливості та актуальності зазначених
питань для стійкого розвитку економіки України [4].

Аналіз існуючих банківських продуктів, їх зв’язку з банківськими
механізмами формування і функціонування капіталу,
мультиплікаційними процесами банківської системи є підґрунтям
виникнення інтегрованих банківських послуг і засвідчує, що ці послуги
дозволяють залучити значну кількість нових клієнтів, підвищують

національної валюти, так як збільшується попит на неї з боку іноземних
боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до
зниження курсу національної валюти, оскільки боржники продають її
за іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов’язань. Розміри
впливу платіжного балансу на валютний курс визначаються ступенем
відкритості економіки країни. Чим вища доля експорту у ВНП (чим
вища відкритість економіки), тим вища еластичність валютного курсу
по відношенню до зміни платіжного балансу. Нестабільність платіжного
балансу призводить до стрибкоподібної зміни попиту на відповідні
валюти та їх пропозиції.

Крім того, на валютний курс впливає економічна політика держави
в сфері регулювання складових частин платіжного балансу: поточного
рахунку та рахунку руху капіталів. При збільшенні позитивного сальдо
торгового балансу зростає попит на валюту даної країни, що сприяє
підвищенню її курсу, а при появі від’ємного сальдо відбувається
зворотній процес. Зміна сальдо балансу руху капіталів певним чином
впливає на курс національної валюти, котре по знаку (“+” або “-”)
аналогічне торговому балансу. Однак існує і негативний вплив
надлишкового притоку короткострокового капіталу в країну на курс її
валюти, так як він може призвести до збільшення цін та знецінення
валюти.

Слід зауважити, що за допомогою записів платіжного балансу легше
зробити висновок про стабільність системи плаваючих курсів, оскільки
платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках
тих людей, які більше зацікавлені в цьому (резиденти) і тих, які
намагаються позбутися цих валют (нерезиденти). Також платіжний
баланс незамінний і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки
допомагає визначити розміри нагромадження даної валюти в руках
іноземців і дає змогу вирішити питання про доцільність підтримування
фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза.

Для забезпечення стабільності платіжного балансу та валютного
курсу необхідно: підтримання стабільного номінального курсу, зниження
інфляції; контроль за потоками портфельних короткострокових
інвестицій, збалансування бюджету, підтримка експортерів, поліпшення
інвестиційного клімату.

Серед небажаних дій та явищ: девальвація гривні, позики
Міжнародного валютного фонду, обмеження корпоративних зовнішніх
запозичень; різкі та неузгоджені коментарі чиновників і політиків з
приводу перспектив валютного курсу, надування спекулятивної
бульбашки на фондовому ринку та ринку нерухомості.
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о негативных процессах в экономике страны, так и о недостаточно
эффективной регуляторной политике.  Одной из причин этих проблем
является неадекватное отражение в системе регулируемых
показателей ликвидности закономерностей прямых и обратных
процессов трансформации ресурсов, реально имеющих место в
банковской деятельности.

Одним из нерешенных вопросов совершенствования системы
регулирования банковской ликвидности на современном этапе является
недостаточная изученность влияния особенностей структурирования
активов и пассивов, при моделировании показателей ликвидности, на
способность банка регенерировать первичные резервы в объемах и
во времени адекватных наступившим обязательствам.

С целью определения принципов оптимального структурирования
активов и пассивов, при разработке системы показателей ликвидности,
было проведено исследование того, насколько действующие
регулируемые показатели ликвидности банков адекватны реальным
процессам трансформации ресурсов в их деятельности.

Результаты исследования показали, что при моделировании
системы показателей ликвидности, структуризацию активов и
пассивов по срочности целесообразно осуществлять на основе
интервального метода, который при моделировании нормативных
показателей банковской ликвидности не применяется.  Его
использование предусмотрено в форме 631 статистической отчетности
банков. Существует мнение, что  данный отчет решает проблему
эффективности внешнего регулирования и внутрибанковского
управления  ликвидностью. Однако, следует учитывать то, что данная
форма отчета лишь фиксирует имеющийся разрыв ликвидности
баланса, не отвечая на вопрос о степени его угрозы для деятельности
банка или об уровне его экономически нецелесообразного избытка.

Учитывая изложенное, предлагаемое структурирование активов и
пассивов по срокам, для моделирования регулируемых показателей
ликвидности, будет иметь следующий вид: «до востребования» и на
один день (показатель мгновенной ликвидности), от 2 до 365 дней
(показатель краткосрочной ликвидности), от 365 дней до 3 лет и свыше
3 лет (показатели среднесрочной и долгосрочной ликвидности,
соответственно). Одновременно, целесообразно перейти от
существующего выборочного принципа группировки активов в
моделировании показателей ликвидности, к  их сплошному балансовому
учету в указанных интервалах. Учитывая то, что в настоящее время

конкурентоспроможність банку та банківської системи, зміцнюють курс
національної валюти, зменшують грошовий обіг поза межами
банківської системи, здешевлює вартість кредитів для споживачів
тощо.

Під інтегрованими банківськими послугами автори розуміють
поєднання розрахунково-касових послуг банку, що лежать в основі
мультиплікаційних процесів та депозитних операцій банку, котрі є
традиційним банківським продуктом. Особливу цінність для банків котрі
займають серединне становище у вітчизняних банківських рейтингах
представляють інтегровані банківські послуги. Маркетингова стратегія
впровадження інтегрованих послуг є особливо корисною для
кооперативних банків (таких як АБ „Укоопспілка”), котра в повній мірі
відповідає місії та цілям кооперативного банку.
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УДК 336.71
О ПРИНЦИПАХ ОПТИМАЛЬНОГО

СТРУКТУРИРОВАНИЯ АКТИВОВ И ПАССИВОВ В
СИСТЕМЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ
С.П. Вожжов

Севастопольский национальный технический университет

Дефицит свободных первичных резервов провоцирует кризис
ликвидности в банковской системе, а их избыток свидетельствует как
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запроваджено в системі НБУ, не автоматизований. На Банкнотно-
монетному дворі такі роботи здійснюються тільки вручну. Не
автоматизовані також вантажно-розвантажувальні операції.

З огляду на це назріла необхідність розробити і вжити такі заходи,
які б надали можливість установам НБУ отримати сучасну
матеріально-технічну базу; практично ліквідувати ризики при
забезпеченні потреб економіки у готівці; на основі використання
найсучасніших технічних засобів забезпечити високу надійність обробки
банкнот і монет, звести до мінімуму вірогідність їх втрати на всіх етапах
переміщення і зберігання.

УДК 336.77
КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО МОНІТОРИНГУ

Л.О. Гаряга
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Банківські операції за своєю суттю є ризиковими. Здійснення
прибуткової банківської діяльності потребує ефективного управління
банківськими ризиками. Для цього у банку необхідна побудова системи
ризик-менеджменту, в основу якої мають бути покладені принципи
інтегрованості, цілісності, неперервності, комплексності, відкритості,
ефективності, ієрархічності, структуризації, узгодженості, гнучкості,
контрольованості, інформованості та ін.

У Методичних вказівках НБУ з інспектування банків ”Система
оцінки ризиків” вказується, що система управління ризиками має
включати такі елементи: виявлення ризику; вимірювання ризику;
контроль ризику; моніторинг ризику.

Система управління ризиками у банку і може бути представлена
таким чином (рис. 1).

Рис. 1. Елементи системи ризик-менеджменту в банку

научно доказаны закономерности трансформации не только текущих
пассивов в краткосрочные и долгосрочные ресурсы, но и краткосрочных
банковских ресурсов в долгосрочные,  появляется реальная
возможность оптимизации показателей ликвидности и научного
обоснования их предельных значений. Для этого необходимы
дополнительные исследования особенностей взаимодействия
трансформационных и обратных процессов, связанных с  выводом
операционных активов из инвестиционных горизонтов в первичные
резервы, с учетом внутренних и внешних факторов, в том числе
стохастического характера, влияющих на ликвидность банков.

УДК 336.77
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ З ГОТІВКОЮ

В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
І НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І.О. Галичин
Центр наукових досліджень Національного банку України

На сьогодні банківська система України забезпечує своєчасно і в
повному обсязі потреби економіки і населення у готівкових коштах.
Однак, незважаючи на зниження частки готівкової маси в грошовому
обігу (на початок 2008 р. вона становила 28%), фактичні обсяги готівки
стрімко зростають. Так, за період з 2000-2003 р. обсяги надходжень і
видачі готівки збільшилися у 2,2 раза, а в 2007 р., порівняно з 2003 р.,
зросли вже у 4,1 раза, а готівкова емісія зросла у 3,4 раза і на 1 січня
2008 р. склала 122,5 млрд. грн.

Внаслідок величезного зростання обсягів готівки навантаження на
касових працівників і працівників служби перевезень територіальних
управлінь і Центрального сховища НБУ значно збільшуються. Слід
зазначити, що нині до кас установ Національного банку надходить і
обробляється лише 12-13 % готівки від загальної її кількості в
банківській системі України, на відміну від більшості країн Євросоюзу,
Росії та інших країн, в яких центральні банки здійснюють централізоване
приймання, видачу і оброблення до 85-100 % готівкової маси.

Матеріально-технічна база підрозділів Національного банку
значною мірою фізично і морально застаріла і в умовах зростання
готівкової маси не в змозі забезпечити її приймання та оброблення
відповідно до європейських стандартів якості. Банкноти і монети
приймаються пачками, мішечками і пакетами з роликами. Процес
упаковки пачок у касети, оформлення ярликів і пломбування касет, які

 

Вибір методів управління 
відповідним видом ризику 

Супроводження ризику 
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Виявлення та 
вимірювання ризику 

Організаційний аспект 
ризик-менеджменту 

Ризик-менеджмент 
(система управління ризиками) 
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УДК 336.02
ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В.О. Джулай

Університет банківської справи НБУ

В останні роки чітко спостерігається тенденція підвищення
економічної та політичної нестабільності на національному,
регіональному і глобальному рівнях. Банківські системи, які
акумулюють політичні, макроекономічні та інституціональні ризики, в
умовах зростаючої нестабільності опиняються в найбільш
несприятливому стані. Банківська система віддзеркалює фінансово-
економічний стан країни і першою реагує як на піднесення економіки,
так і на її наближений спад. Надання банками повноцінних послуг і
висока рентабельність банківських установ можливі тільки в умовах
загальної фінансової стійкості економіки. Чим більша її стійкість, тим
більш стабільна банківська система.

Проблемі вивчення системних банківських криз присвячено наукові
праці багатьох вітчизняних і закордонних вчених. Заслуговують на увагу
з цього питання наукові праці Г. Алмонда, О.І. Барановського,
I.A. Бланка, В.А. Богомолова, Дж. К. Ван Хорна, В. Девіда, І. Джейнса,
І.К. Ларіонова, І.О. Макаренка, Л. Манна, О.О. Терещенка, Р. Хіта та
ін.

Проблема банківських криз у світовому масштабі, на жаль, поки,
що не знайшла свого розв’язання, їх періодичність і реальна небезпека
для національних економік, як і раніше, залишаються найбільшою
перешкодою регуляторів. Однак фінансовий світ вже накопичив досвід
для того, щоб передбачувати масштабні кризи на рівні банківської
системи окремо взятої країни, оперуючи основними ознаками
виникнення кризових тенденцій.

Проте запобігання банківській кризі на фінансовому ринку часто
стає неможливим з економічних, фінансових, а іноді й політичних причин,
залишаючи учасників ринку в розгубленості. Тому дослідження
економічної сутності банківської кризи, причин її виникнення та заходів
її подолання є достатньо актуальною темою для наукових розробок.

За останні два десятиріччя більше 100 країн пережили кризи в
банківському секторі, що спричинним значні втрати економіки. Кризи
тривали роками, а в деяких країнах повторювалися. Вітчизняна
банківська система за останні 10 років реформ неодноразово зазнавала
кризових потрясінь, при цьому, як відповідна реакція здійснювалась

Як видно з рисунку одним із елементів системи управління ризиками
є моніторинг. Проте, банківський моніторинг – поняття, яке можна
трактувати неоднозначно, залежно від мети проведення та об’єкта
моніторингу (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація банківського моніторингу

Отже, банківський моніторинг поєднує у собі як моніторинг
контролюючими органами банків, так і моніторинг банками власних
операцій та ризиків.

Таким чином, моніторинг у банку є складовою частиною ризик-
менеджменту в банку. У свою чергу, ризик-менеджмент є важливою
складовою для ефективного функціонування банку. Стратегія
управління банківськими ризиками має бути в руслі загальної стратегії
розвитку банку та сприяти досягненню максимального позитивного
ефекту від проведення ризикових банківських операцій. Внутрішній
моніторинг дає банкам можливість визначити, які саме зміни
відбуваються у їх діяльності та тенденції зміни показників ризику. Тобто
на основі даного моніторингу банки здатні приймати вірні управлінські
рішення в усіх сферах своєї діяльності.

Банківський моніторинг Класифікаційна 
ознака Моніторинг банків  

(зовнішній) 
Моніторинг у банку  

(внутрішній) 
Установа, яка 
здійснює 
моніторинг 

Контролюючі органи 
(Національний банк України, Фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб, 
податкова інспекція, 
Антимонопольний комітет та ін.) 

Банківська установа 

Об’єкти 
моніторингу 

Банк як установа, що здійснює 
відповідні операції, дотримання 
банком законодавства та нормативів 
НБУ  

Операції, що здійснюються банком 
та ризики, що їх супроводжують 

Мета 
моніторингу 

1. Контролювати дотримання 
банком нормативів та інших 
процедур та правил, передбачених 
чинним законодавством. 
2. Виявити загальні тенденції 
банківської діяльності всієї 
банківської системи, групи банків 
чи окремого банку (за величиною 
активів, капіталу, регіональною 
приналежністю тощо) 

1. Виявити тенденції здійснюваних 
банківських операцій. 
2. Контролювати, на якому рівні 
знаходиться рівень ризиків, на які 
наражається банк 

За видами 
банківських 
операцій 

Моніторинг банківських операцій за 
видами діяльності (кредитування, 
залучення коштів, операції з 
цінними паперами та ін.) 
контролюючими органами 

Кредитний моніторинг;  
моніторинг депозитних операцій; 
моніторинг операцій з цінними 
паперами та ін., здійснюваний 
банком 
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проблеми в світлі євроінтеграційних тенденцій нашої держави,
функціонування банківського бізнесу України, розбудови цивілізованого
суспільно-економічного ладу демократичного зразку.

Вирішення проблеми слід розглядати крізь призму організаційно-
правових механізмів  управління ризиками в банківській діяльності в
площині  заходів оптимізації формування ефективної системи
фінансового моніторингу в банку.

У контексті нашого дослідження ми віддаємо перевагу саме типу
визначення сутності та змісту фінансового моніторингу, яке дається
через об’єкт та предмет системи запобігання легалізації незаконних
доходів. Фінансовий моніторинг банку – система функціонування
суб’єктів державного та первинного рівня в площині організаційно-
правових заходів спрямованих на імунізацію банківського сектору щодо
деструктивних проявів економічних відносин, в основі запобігання
легалізації доходів набутих злочинним шляхом.

Логічна схема аналітичної роботи системи фінансового моніторингу
із реалізацією політики ідентифікації клієнта в розрізі елементів підходу
на основі оцінки ризиків (KYC, KTYC, KCYC, KYBP, KYE) передбачає
формування та управління системою із урахуванням ступенів ризику
та поновлювальної інформації щодо клієнтів, контрагентів, засновників
тощо (рис.1).

 Інформаційний масив        Аналітичний масив          Прикладний масив 

Цілі програми. 
 
Реалізація програми. 
 
Показники діяльності. 
 

Створення системи 
інформаційного 
забезпечення. 

Зняття інформації. 
Аналіз інформації. 

Аналітичні висновки 
щодо обґрунтування 

масиву даних. 
Розробка стратегії 
дії та механізмів 

реалізації 

Проектування 
механізмів контрою. 
Розробка критеріїв 

ризиків та 
дослідження 

типології 
«відмивання» 

Формування  

Рис. 1. Логічна схема фінансового моніторингу в банку

Формування системи при прийнятті певних рішень має
інформаційно-аналітичний базис. Система інформаційного забезпечення
базується на вимогах оптимальної ідентифікації клієнта, а також,
побудови карти забезпечення ресурсами господарської діяльності
клієнта банком, надходжень та витрат за умови змісту та специфіки
певного бізнесу.

мобілізація всіх можливих ресурсів та інструментів з метою реалізації,
антикризових заходів.

Широкий спектр інструментів по оздоровленню банківського
сектору можна розділити на три категорії, зокрема: фінансові, операційні
та структурні. Фінансові інструменти призначені для вирішення
поточних проблем фінансового забезпечення банківських установ.
Операційні інструменти акцентують увагу на управлінні і ефективності
банківської діяльності в умовах кризи, а структурні інструменти
покликані вирішувати проблеми на рівні банківського сектору, шляхом
впровадження і застосування принципів конкуренції та забезпечення
стійкості банківської системи.

Застосування всього набору фінансових інструментів антикризового
управління є характерним для системних криз, коли доводиться
вирішувати проблеми ліквідності не лише окремих банків, а всієї
банківської системи. Регулювання спрямовується на покращення якості
банківських активів, врегулювання зобов’язань, пряме збільшення
капіталу, тобто на відновлення та покращення платоспроможності
банківських установ.

Таким чином, антикризове управління можна визначити як систему
управлінських заходів та рішень щодо діагностики, попередження,
нейтралізації і подолання кризових явищ та їх причин в банківському
секторі. Воно повинно охоплювати усі стадії розвитку кризового стану,
в тому числі і його моніторинг та попередження.

УДК 336.71
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
С.В. Діденко

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Трансформація моделі економічних відносин на шляху до ринкових
перетворень економіки України спричинила нові виклики. В основі
вирішення актуальних завдань, що постали перед банківською
системою, є адекватна оцінка та управління ризиками. Першопричиною
негативних наслідків цього явища для фінансового сектору є наслідок
процесів глобалізації світового економічного порядку, а разом з тим
зростаючі тенденції легалізації коштів набутих злочинним шляхом.
Ідентифікація та оцінка ризиків, що генерується «відмиванням» доходів
набутих злочинним шляхом набуває критичної ваги щодо розгляду
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на ринку банківських послуг взагалі. Такими ризиками в банківській
діяльності є ризики репутації, ліквідності, кредитні, юридичні, а також
ризики глобального характеру, пов’язанні зі стабільністю функціонування
банківської системи.

УДК 336.77:322.2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКАМИ

ІПОТЕЧНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
C.В. Запорожець

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Аналіз структури ресурсного забезпечення банківського іпотечного
кредитування передбачає вивчення зобов’язань банку, напрямів їх
розміщення відповідно до поточних та прогнозованих макроекономічних
умов і змін в кредитно – інвестиційній політиці банку, використовуваних
методів й інструментів формування ресурсів.

Враховуючи специфіку банківського іпотечного кредитування і
вимог, що висуваються до структури ресурсів відповідно до
аналізованого напрямку фінансування, важливим є комплексний аналіз
ресурсної бази вітчизняних банківських установ. Аналіз повинен
враховувати взаємозв’язок розмірів банківських ресурсів, залучених
для фінансування іпотечних проектів, та показників ефективності
діяльності кредиторів на ринку.

Формування ресурсів банківськими установами здійснюється за
умов безпосереднього прогнозування напрямків їх розміщення. Цей
підхід зумовлює формування структури активних операції банку і
визначення можливості їх нарощування в майбутньому за рахунок
ефективності використання наявних ресурсів і реалізації ресурсного
потенціалу.

При аналізі процесу розподілу ресурсної бази банків в аспекті
розвитку іпотечного кредитування необхідно використовувати таку
методику, яка найбільшою мірою сприятиме підвищенню ефективності
дослідження, що виконується.

Зростання обсягів довгострокового іпотечного кредитування
відбувається на фоні недостатнього притоку довгострокових
банківських ресурсів. У той же час фінансування банками сфери
іпотечного кредитування сприяє додатковому формуванню та
ефективній реалізації їх ресурсного потенціалу. Тому необхідними є
аналіз фінансування іпотечного кредитування у взаємозв’язку з

Інформаційний блок за відповідним змістом передбачає аналіз та
прогнозування надходжень та витрати клієнта, а також використання
банківських продуктів за певні проміжки часу. Це дасть уяву щодо
амплітуди коливань в межах залишків грошових коштів на його рахунках
згідно з можливими надходженнями та відрахуваннями (рис. 2).

В основі аналітичних підходів, щодо аналізу залишків на рахунках
клієнтів та адекватності оборотів змісту та об’єму бізнесу клієнта,
важливо враховувати періодичність можливого руху коштів.

Аналітичний масив передбачає аналіз руху відхилення від
середнього значення та перетину граничної межі, яку встановлюють
індивідуально, із врахуванням специфіки бізнесу клієнтів.

 y = F(x1….xn),                                             (1)
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                                             (2)

де
 xi – середній залишок на і-му рахунку клієнта.

R - середній стабільний залишок коштів на рахунку клієнта.

σ 
min 

max 

----


R  

Рис. 2. Рух відхилення від заданого середнього значення

Відхилення більше заданих параметрів є сигналом для проведення
більш поглибленого дослідження в контексті ідентифікації клієнта, його
бізнесу, контрагентів, тощо. Аналіз може деталізувати зміну бізнесу
клієнта, що в свою чергу пов’язано із ризиком концентрації бізнесу.
Результат – зростаюча позиція, щодо ризику ліквідності, та погіршення
управлінських заходів диверсифікації  кредитних ризиків. Також є
підстави достеменного дослідження на предмет висновків щодо
відмивання грошових коштів, оскільки перевищуються можливості
бізнесу, які задекларовані суб’єктом господарювання.

Група ризиків, які породжуються банком у результаті активної чи
пасивної діяльності в «відмиванні» брудних коштів може поставити
під питання стабільність роботи банківської установи, або ж її існування
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прибутку, яка може досягатися шляхом більш ефективного вкладення
коштів, здешевлення ресурсної бази або збалансуванням витрат та
доходів по операціях.

Головним чином, видатки комерційного банку в Україні пов’язані із
залученням ресурсу - це відсотки за міжбанківські кредити, за
облігаціями, відсотки за депозитами та інші відсоткові обов’язкові
платежі. При цьому частка витрат на заробітну платню персоналу не
перевищує 2-3% загального обсягу видатків.

Аналізуючи структуру пасивів в аспекті прогнозування видатків
комерційного банку, необхідно визначити, які ресурси є дешевші для
забезпечення виконання банком активних операцій. Найстабільнішим
ресурсом є, звісно, міжбанківський терміновий кредит та строкові
вклади фізичних та юридичних осіб, так як залучення подібних ресурсів
передбачає оформлення угоди на певний, попередньо визначений строк.
Тобто такі ресурси забезпечують стабільну ліквідність банку, дають
змогу провести чітке планування кредитної та інвестиційної діяльності.
Але важливу роль в структурі пасивів задля забезпечення реалізації
головних цілей банківської політики відіграють вклади до запитання.

За допомогою вкладів до запитання вирішується задача отримання
прибутку банком, так як вони є найдешевшим ресурсом, а витрати по
обслуговуванню рахунків - мінімальні. За даними НБУ, станом на
01.08.2007 р. частка депозитів до запитання загального обсягу ресурсів
банку склала 18%). Але загально визнаною нормою є показник на рівні
30-36%. Перевищення нормативного показника зменшує відсоткові
видатки банку та дозволяє отримати більші прибутки. Але висока
частка цього нестабільного ресурсу відчутно знижує ліквідність
комерційних банків. В Україні частка депозитів до запитання в ресурсах
банку є вдвічі нижчою, ніж це прийнято в Європі - це дозволяє зробити
висновок про достатньо високий рівень довіри громадян та
господарських суб’єктів до банківської системи. Проте, незважаючи
на високі прибутки українських банків, такі цифри дозволяють говорити
про потенційну можливість збільшення прибутку за рахунок зменшення
відсоткових видатків на обслуговування строкових рахунків. Через це
важливим завданням управління є визначення оптимальної структури
депозитної бази банку.

банківським ресурсним потенціалом. Сукупність додатково залучених
і наявних ресурсів дозволяють визначити поточний або реалізований
банківський потенціал.

Доцільним вважаємо використання коефіцієнта ефективності
використання банком іпотечного ресурсного потенціалу, який
розраховується за формулою:

%,100



РП

РвРпЕРП

Рп, Рв - результати діяльності банку на ринку іпотечного
кредитування, зумовлені фінансуванням іпотечних проектів за рахунок
джерел первинного та вторинного походження ;

Рп – ресурсний потенціал банку, сформований банком з метою
фінансування іпотечного інвестування.

Показник ефективності використання банком іпотечного потенціалу
передбачає його застосування як для оцінки ефективності використання
джерел формування ресурсів фінансування, сформованих на
первинному ринку іпотеки, так і джерел вторинного походження.

Ефективність ресурсного потенціалу банку характеризується
співвідношенням розмірів прибутку банку, отриманого внаслідок
іпотечного кредитування за аналізований період за іпотечного
ресурсного потенціалу банку (сукупного, за видами джерел
формування).

Оцінка ефективності використання банками іпотечного ресурсного
потенціалу вимагає здійснення аналізу впливу напрямків фінансування
банками іпотечних активів на впровадження способів формування та
ефективність використання ресурсного притоку і ресурсного потенціалу,
який, у свою чергу, частково компенсується за рахунок банківських
зобов’язань.

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДАТКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ

М.А. Коваленко
Херсонський національний технічний університет

Надважливим питанням банківської політики є проведення аналізу
формування пасивів для забезпечення виконання банком активних
операцій. Головною метою будь-якої банківської стратегії є максимізація
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Рис. 1. Графічна залежність темпу зростання видатків комерційних
банків від частки безстрокових депозитів в структурі пасивів

Якщо використовувати методи фінансової статистики, то найбільш
принадним для аналізу є застосування показників динаміки, а саме
показника середнього темпу приросту, який вказує, на скільки відсотків
в середньому певний показник збільшився або зменшився за відповідний
період.

Тпр.сер = (Кзр.сер - 1) х 100,
де Тпр.сер – середній темп приросту;
Кзр.сер – середній темп зростання.
Використовуючи зазначену формулу, ми визначили, що в середньому

щорічно частка депозитів до запитання зменшувалася на 2,16%, а
темпи зростання видатків в середньому щорічно збільшувалися на
4,09% (за даними таблиць 3 та 4). Через це можна вивести відповідну
залежність – зменшення частки депозитів до запитання на 1%
призводить до підвищення темпів приросту видатків на 1,89% і навпаки.
Отримані данні по банківській системі України можна інтерпретувати
в певну економічну модель таким чином:

Ві = Ві-1 х Тпр.виді-1 х (1 +/-Дзаппл.)х 1,0189,
де Ві – видатки в і-ому році;
Ві-1 – видатки в році, попередньому і-ому;
Тпр.запі-1 – темп приросту видатків в році, що передує і-ому;
Дзаппл. – коефіцієнт планової зміни части депозитів до запитання

в поточному році (+ - якщо частка зменшується, ? - якщо частка
збільшується);

Таблиця 1
Частка депозитів до запитання в структурі пасивів

комерційних банків України

Роки 
Показник 

01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.08.2007 

Частка 
депозитів 
до 
запитання в 
структурі 
пасивів, % 

30,5 29,83 29 24,53 24,3 24 18 

 
Як бачимо, на початку 2001 року частка депозитів до запитання

відповідала загально прийнятим нормам, але в подальшому відбувалося
її зменшення. На нашу думку, це можна пояснити як довірою населення
комерційним банкам, так і їх намаганням зміцнити власну ліквідність,
що, можливо, відображається на обсягах відсоткових видатків.

На приведеній нижче таблиці ми показали темпи збільшення
видатків комерційних банків протягом 2001-2006 років для зіставлення
цих даних із даними зменшення частки депозитів до запитання в
структурі пасивів банків (табл. 2).

Як ми бачимо, чим меншою стає частка безстрокових вкладів,
тим більшими є темпи зростання видатків (рис. 1).

Таблиця 2
Темп зростання видатків комерційних банків в 2001-2006 роках
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финансово-кредитной системы  и экономики государства в целом.  В
2007г. макроэкономическая ситуация характеризовалась
продолжением экономического роста, сохранением достаточно
высокой деловой и инвестиционной активности в большинстве
отраслей экономики, устойчивости государственных финансов,
увеличением реальных денежных доходов населения и объемов
внешней торговли. Объем валового внутреннего продукта, по оценке,
в 2007г. составил 96, 09  трл. белорусских рублей и возрос в
сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом на 8,2 %.
Объем розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) увеличился
на 15,3 %. Увеличению потребительского спроса способствовали рост
реальных денежных доходов и расширение банковского кредитования
населения. Развитие банковского сектора направлено на дальнейшее
повышение  устойчивости и эффективности его функционирования,
усиления конкурентоспособности. Ресурсы банков увеличились на
43,8%. В 2007г. банковская система полностью удовлетворяла
предъявляемый экономикой спрос на кредиты.  Объем нормативного
капитала банковской системы на 1 января 2008 г. составил 6526,8 млрд.
руб, увеличившись за 2007 г. на 1376,6 млрд. руб. или на 26,7 %.
Значительное влияние на рост капитала оказывало увеличение
уставных фондов банков, а также переоценка основных средств.

Аспект взаимосвязи уровня развития экономики  и банковской
системы указывает на первичность производственно-хозяйственной
деятельности и вторичность банковской системы, как
обеспечивающей эффективное развитие производственной сферы в
экономическом процессе. Однако, следует подчеркнуть тот факт, что
банки, благодаря их капиталу, проводят активную финансово-
кредитную политику, а отнюдь не скромную функцию обслуживания
клиентов-производственников. Через финансовые рычаги – величину
собственного капитала – банки имеют возможность активно
стимулировать  хозяйственную деятельность своих клиентов, особенно
тех, кто пользуется их кредитами.  Капитал служит удобным
инструментом, с помощью которого можно эффективно влиять на
деятельность банков, ограничивая рискованные операции и стимулируя
надежные вложения с целью укрепления стабильности банковской
системы и экономики страны в целом. Таким образом, увеличение
капитала банковской системы способствует росту активных операций,
что в свою очередь содействует поддержанию темпов экономического
роста.

1,0189 – коефіцієнт залежності між часткою депозитів до запитання
та темпами зростання видатків.

Ця модель створена для прогнозування обсягу видатків
комерційного банку через прогнозування зміни частки депозитів до
запитання в структурі пасивів банку.

Таким чином, утворивши певну залежність між темпами зростання
видатків та зміною частки безстрокових депозитів, можна побудувати
економічну модель прогнозування обсягу видатків комерційного банку.

УДК 374.734
КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ КАК ФАКТОР

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
М.А. Коноплицкая

УО «Полесский государственный университет» (Пинск)

Развитие рыночной экономики логически привело к образованию
сложной и разветвленной денежно-финансовой системы, где главная
роль принадлежит  банкам, обладающим достаточным размером
собственного капитала. Особая роль собственного капитала
коммерческих банков обусловлена уровнем развития производства и
состоянием экономических отношений в стране: банки обслуживают
совершаемые предприятиями сделки, следовательно, управляют
системой платежей; предоставляют кредиты хозяйствующим
субъектам, и таким образом поддерживают ликвидность экономики;
банки являются передаточным механизмом между монетарной
политикой и экономикой. Теоретически осмысливая развитие
банковской среды, можно понять закономерности функционирования
всей финансово-денежной системы и экономики государства в целом.
Структура  собственного капитала любого  банка дает возможность
оценить финансовое состояние этого банка и ответить на вопросы:
«Надежен ли данный банк? Обладает ли он достаточным капиталом?
Насколько устойчиво его финансовое положение? Целесообразно ли
связывать с ним свой бизнес?»   В период с 2000  года у действующих
банков происходит рост основных статей баланса: кредитов, депозитов,
активов и обязательств в целом, а также  капитала. Рассматривая
связь показателей основных банковских операций, видно, что
прослеживается почти параллельная тенденция их роста. При этом
нельзя учитывать только единственный фактор – рост капитала,
необходимо исследовать  закономерности функционирования всей
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банків, які здійснюють міжнародні розрахунки – не менше 20 млн.євро)
з метою мінімізації системних ризиків банківського сектору.

Присутність іноземних банків у банківському секторі України сприяє
розв’язанню проблем капіталізації місцевих банків шляхом їх
об’єднання. Процеси консолідації у банківському секторі мають на меті
передусім утримання місцевими банками позицій на ринку банківських
послуг в умовах активізації конкуренції, що є наслідком приходу
іноземних банків.

У зв’язку з кредитною кризою 2007 р. для багатьох фінансово-
кредитних установ постала проблема необхідності порівняння капіталу
з рівнем потенційних ризиків, пов’язаних не тільки з якістю активів та
іншими напрямами банківської діяльності, а й з ризиком ліквідності.

Саме тому на сьогодні для банківської системи України основне
завдання полягає у підвищенні рівня капіталізації, оскільки недостатній
рівень капіталу є стримуючим чинником подальшого стабільного
розвитку і ефективного функціонування фінансово-кредитних установ,
а також їх активної участі в забезпеченні структурної перебудови
економіки. Капіталізація вітчизняної банківської системи не відповідає
економічним потребам суб’єктів господарювання, а також вимогам
зарубіжних інвесторів.

Основними причинами низької капіталізації банківської системи є
структурна реформація економіки України, а також недоліки в організації
банківського регулювання і нагляду.

У сучасних умовах розвитку банківської системи в Україні швидкого
вирішення потребують такі завдання, як підвищення концентрації
банківського капіталу, використання можливостей іноземних
банківських інвестицій, підвищення якості активів, зниження ставок на
кредитні ресурси, ефективне впровадження умов Базельського комітету.

УДК 336.713 (477.8)
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ

РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
М.Е. Люзняк

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Активізація економічних процесів у державі, посилення ролі
небанківського фінансового сектора, стрімке зростання присутності
іноземного капіталу в українських банках і, як результат, поява та
просування на ринок нових банківських продуктів сформували тенденції

УДК 336.71
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДНОСТІ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
І.М. Лис

Національний банк України

Капіталізація фінансово-кредитних установ набуває особливої
актуальності в сучасних умовах. При управлінні процесами капіталізації
банківської системи важливим є чітке трактування поняття банківського
капіталу. Природа капіталу тісно пов’язана з економічною сферою його
вияву, тому, будучи носієм результату економічних відносин суб’єктів
фінансово-господарської діяльності, капітал банку виступає об’єктом
власності, розпорядження і фінансового управління. Він є показником,
що характеризує фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність,
самостійність банківської установи.

Однією із основних проблем банківської системи України є низький
рівень капіталізації. Якщо для багатьох країн звичайною є ситуація,
коли сумарний капітал банківської системи в три рази перевищує
внутрішній валовий продукт, то капітал всіх українських банків складає
не більше половини ВВП.

Суттєві темпи зростання капіталу банків України у 2008 р. сприяли
підвищенню рівня їх капіталізації, який все ще залишився недостатній
для забезпечення стабільного функціонування та розвитку банківського
сектору, покриття ризиків у їх діяльності. Показник відношення капіталу
банків до ВВП на 01.01.2008 р. становив 9,8 % (на 01.01.2007 р. –
7,9 %, на 01.01.2006 р. – 6,1 %). При збереженні подібної тенденції і в
подальшому існує вірогідність виникнення у банків труднощів щодо
відповідності національному законодавству, а також міжнародним
нормам.

Національний банк України послідовно продовжує проводити
політику посилення вимог до рівня капіталізації і ліквідності банків.
Слід відзначити такі кроки у напрямі розв’язання цих проблем банків:
збільшення суми капіталу, необхідного для створення банку до 10 млн.
євро; підвищення з березня 2004 р. нормативу адекватності
регулятивного капіталу до 10 %; стимулювання процесів консолідації в
банківському секторі України; контроль за формуванням резервів, що,
в свою чергу, впливає на якість капіталу банку; підвищення вимог до
мінімального рівня регулятивного капіталу.

Національний банк України має намір диверсифікувати вимоги до
регулятивного капіталу банків залежно від рівня їх діяльності (для
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визначення найприйнятнішої зміни територіальної приналежності
структурних банківських підрозділів залежно від економічного розвитку
конкретного регіону.

Автором запропоновано інший підхід, який дає змогу банку
визначити оптимальну кількість банківських підрозділів з метою
підвищення прибутковості банку. Також запропонована методика дає
змогу простежити можливу реакцію інших діючих банківських установ
на зміни в конкурентному середовищі.

Ця математична модель дозволяє виконання наступних задач:
прогнозування зміни прибутковості діяльності окремого банку і
банківської системи в цілому при заданих змінах структури; пошук
оптимальної структури окремого банку чи вибраної групи банків;
оптимізація структури банківської системи в регіоні в цілому.

У процесі оптимізації відбувається не лише зміна кількісного складу
підрозділів банківських установ, а й зміна їх територіального
розташування. З районів, де спостерігається високий рівень конкуренції,
відділення банків переміщуються в райони з меншим рівнем конкуренції
на ринку банківських послуг.

Зауважимо, що при наявності точної статистичної інформації за
параметрами моделі вона може бути використана для точних кількісних
розрахунків.
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Концентрація банківського капіталу та забезпечення відповідних
механізмів підвищення рівня капіталізації банківської системи є

щодо укрупнення та вдосконалення вітчизняної фінансово-кредитної
системи. Протягом останніх двох років цей процес також
супроводжується стабільним збільшенням кількості діючих банківських
установ та стрімким зменшенням кількості банківських філій. Філії
відіграють першочергову роль у формуванні територіально розгалуженої
мережі банківської установи. Саме завдяки банківським регіональним
підрозділам значною мірою вирівнюється вкрай нерівномірна
розосередженість банківських центрів в Україні.

Проблема ефективного управління регіональною мережею банку
набуває виключної актуальності, оскільки, як зазначають О.А. Кири-
ченко та В.І. Міщенко, фактор розвиненості та структурної досконалості
філій істотною мірою визначає конкурентоспроможність банківської
установи на фінансовому ринку України та, зокрема, на регіональному
рівні. Це пояснюється тим фактом, що банківські територіальні
підрозділи дають змогу не лише збільшити масштаби та обсяги
операцій, а й суттєво поліпшити їхню якість [1, с. 86].

Проблеми розвитку регіонів та банківської діяльності активно
досліджуються як у вітчизняній так і зарубіжній літературі. Різні аспекти
цього питання розглядали У.Я. Грудзевич, М.І. Долішній, О.А. Кири-
ченко, В.І. Міщенко,  С.Р. Моісєєв, О.П. Овчіннікова, Г.Г. Фетісов,
С.П. Ярошенко. Одночасно як у науковій літературі так і в практичній
діяльності банків недостатньо уваги приділяється саме управлінню
регіональними підрозділами банку в контексті підвищення ефективності
діяльності банку та його конкурентоспроможності.

Управління територіальними підрозділами є одним із ключових
питань регіональної політики банку, оскільки це в подальшому впливає
на організацію процесів планування, аналізу та контролю за їх діяльністю
[1, с. 89-100]. А отже, для кожного банку важливим є саме достатня
кількість територіальних підрозділів. Питанням пошуку оптимальної
кількості філій банку займався д.е.н. І.Г. Брітченко [2], котрий у своїй
науковій роботі довів необхідність раціонального та науково
обґрунтованого розподілу регіональних представництв банківської
системи серед окремих регіонів та в межах регіону, визначив потенціал
регіональних структурних підрозділів окремого комерційного банку. Ним
було запропоновано використання методу регіональних коефіцієнтів для
розрахунку оптимальної кількості регіональних структурних підрозділів
банку.  Втім, недоліком даного підходу є неврахування конкурентного
середовища на ринку банківських послуг на рівні конкретного регіону.
Також в запропонованій методиці оптимізація кількості банківських
представництв банківської системи проводиться в межах фактично
існуючої їх кількості, що зводить дану оптимізаційну задачу до
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саме вони характеризують підвищення рівня концентрації банківського
капіталу внаслідок реорганізації.

Головними причинами, що стимулюють процеси консолідації
вітчизняної банківської системи, на нашу думку, є:

1) необхідність підвищення рівня концентрації капіталу в зв’язку з
розвитком як банківської системи, так і реального сектору та
сектору домашніх господарств, які постійно потребують для
свого розвитку все більшого й більшого обсягу фінансових
ресурсів;

2) посилення конкуренції та нестабільності фінансових ринків,
необхідність посилення позицій банку на відповідному сегменті
ринку та підвищення рівня прибутковості банківського  бізнесу;

3) ускладнення виходу вітчизняних банків на міжнародні ринки
капіталу та грошові ринки і підвищення вартості зовнішніх
запозичень;

4) законодавче  підвищення рівнів мінімального статутного та
регулятивного  капіталу банків, а також посилення регулятивних
вимог з боку Національного банку України, зокрема,
забезпечення високого рівня прозорості діяльності банків та
стабільності функціонування банківського сектору в цілому;

5) необхідність, відповідно до Закону України від 14.09.2006р.,
№133-V, перетворення з 2009р. банківських установ, створених
до 2007р. у формі ЗАТ і ТзОВ, у відкриті акціонерні товариства;

6) вихід на вітчизняний ринок іноземних банків, які, зазвичай, мають
більш високі рівні концентрації капіталу та здатні залучати значні
обсяги відносно недорогих ресурсів від своїх материнських
структур або на зовнішніх ринках, що посилює конкуренцію в
банківському середовищі;

7) недружні поглинання одних банків іншими;
8) підвищення рівнів ризику банківської діяльності, що вимагає

значних обсягів резервування коштів, збільшення економічного
капіталу та підвищення рівня ліквідності банківських установ.

Сучасна нормативно-правова база діяльності вітчизняних банків
спрямована на сприяння процесам консолідації банківського сектору
шляхом використання всіх форм, апробованих у світовій практиці.
Починаючи з 2000р. Національний банк України щорічно реєструє 1-2
випадки злиття або поглинання банків.

Консолідація банківської системи та підвищення рівня концентрації
банківського капіталу, на нашу думку,  дозволять вітчизняним банкам:

актуальним завданнями її подальшого розвитку. Однією із характерних
ознак розвитку банківських систем багатьох країн світу є підвищення
рівня  концентрації банківського капіталу на основі консолідації банків.
І хоча в Україні цей процес ще не набув ознак стійкої тенденції, є всі
передумови для  його розвитку шляхом реорганізації банків на основі
реалізації процесів їх злиття, приєднання або перетворення.

Загальновизнаним теоретичним підходом до розгляду зазначеної
проблеми, підтвердженим багаторічною практикою на прикладі
розвинених країн світу, є визнання тісного взаємозв’язку між рівнем
концентрації банківського капіталу та рівнем економічного розвитку
країни. Відзначимо, що цей зв’язок є взаємозалежним, тобто розвиток
економіки стимулює розвиток банківської системи, а остання, в свою
чергу, забезпечує розвиток економіки.

На 1 квітня 2008 р. в Україні мали ліцензію на здійснення банківських
операцій 176 банків, які об’єднували 1358 філій та 123 дочірні компанії.
Порівняно з 2005 р. кількість банків зросла на 7,3 %, а  кількість філій
та дочірніх компаній - на 7,7 %. Однак 87 банків мали капітал менше
10 млн. євро, тобто не відповідали вимогам зазначеного Закону в
частині щодо обсягів капіталу.

Викликає занепокоєння також і те, що, разом із підвищенням у
структурі капіталу банківської системи питомої ваги найбільших банків,
кількість банків із капіталом від 10 до 20 млн. євро збільшується, а їх
частка в капіталі зменшується: із 18,6% у 2003р. до 7,4% у 2007р. Це
означає, що для банків четвертої групи перехід до вищої групи або
неможливий або суттєво ускладнений, а тому основними гравцями на
банківському ринку будуть саме найбільші банки.

Виключно важлива роль у забезпеченні високого рівня концентрації
капіталу вітчизняних банків належить розгортанню процесу консолідації,
який визначають як “процес, під час якого бізнес одних банків
переходить до інших”. З організаційно-правої точки зору, на відміну від
капіталізації, він більш складний, а його характер і форми значною мірою
залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні,
політики Національного банку, особливостей та перспектив розвитку
фінансових ринків, намірів власників банків тощо.

Відповідно до статті 26 Закону України „Про банки і банківську
діяльність” реорганізація банківських установ може здійснюватися
добровільно за рішенням власників або примусово за рішенням
Національного банку України шляхом злиття, приєднання, поділу,
виділення чи перетворення. Однак, власне процес консолідації
банківської системи відображують лише злиття та приєднання, оскільки
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України, знаходяться під постійним контролем Національного банку
України.  Подальшої розробки потребує обґрунтування конкретних форм
і механізмів проведення консолідації банківського капіталу, особливо з
використанням нових форм і процедур реорганізації банків, які добре
зарекомендували себе у світовій практиці.

УДК 336.74(477)
РЕЖИМ ПЛАВАЮЧОГО ВАЛЮТНОГО КУРСУ:
ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

І.А. Нідзельська
Центр наукових досліджень Національного банку України

Зміна валютного режиму є об’єктивним проявом динаміки
економічних процесів, яка обумовлена закінченням перехідного періоду
формування економік більшістю країн і супроводжується глобалізацією
міжнародних фінансових ринків. Єдиного ефективного режиму
валютного регулювання не існує через наявність як перевагё так і
недоліків, притаманних різним режимам курсоутворення. Зокремаё
фіксований валютний курс певним чином є номінальним якорем
стабільностіё який формує позитивні очікування суб’єктів валютного
ринку. З іншого бокуё в умовах фіксації, центральний банк позбавляється
можливості своєчасно реагувати на внутрішні шоки. Також
підвищується залежність від стану економічного розвиту країниё до
валюти якої здійснюється прив’язка національної валюти. Також
посилюється загроза дисбалансуючого  впливу спекулятивних атакё
що особливо актуально в умовах підвищення мобільності капіталу.
Натомість гнучкий режим курсоутворення, за умов існування
незалежної монетарної політики, сприяє кращому пристосуванню
економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Розглядаючи можливість переходу України до режиму плаваючого
валютного курсу, можливо констатувати доцільність формування
ефективних передумовё що сприятимуть запобіганню негативного
впливу на економіку. Зокрема, відносно групи економічних показників,
доцільно досягти: 1) низький та передбачуваний рівень інфляції протягом
тривалого періоду з урахуванням потреб товаровиробників; 2)
відповідність прогнозного рівня інфляції та його фактичних результатів;
3) нарощення виробництва якісної та конкурентоспроможної продукціїё
яка користується попитом на світовому ринку, результатом чого має
бути поліпшення структури експорту та імпортуё стабільна динаміка

-  підвищити рівень конкурентоспроможності, спростити вихід
вітчизняних банків на  внутрішні та світові  грошові ринки та
ринки капіталу;

- забезпечити більш високий рівень ліквідності, фінансової
стійкості банківських установ та  стабільність всієї економічної
системи;

- збільшити обсяги активів, поліпшити їх структуру, розширити
спектр банківських послуг та знизити загальні витрати на
здійснення банківської діяльності;

- забезпечити необхідні обсяги капіталу для підтримання
банківських інновацій;

- передбачати та своєчасно запобігати фінансовим ризикам, а
також забезпечувати достатній рівень ліквідності банків і
банківської системи в цілому.

Найбільш вірогідним і ефективним напрямом реорганізації, на наш
погляд, найближчим часом має стати злиття та приєднання банківських
установ, а також, як засвідчив вітчизняний і зарубіжний досвід,
створення банківських корпорацій, банківських і фінансових холдингових
груп.

У зв’язку з розгортанням процесів консолідації банківської системи
одним з напрямів діяльності Національного банку України повинно бути
удосконалення процедур санації, реорганізації та ліквідації банків за
такими напрямками:

· вдосконалення методичних рекомендацій та нормативних
документів щодо визначення критеріїв проблемності у діяльності
банків;

· забезпечення дієвого моніторингу фінансового стану
банківських установ та надійних систем своєчасного реагування
органів банківського нагляду на погіршення проблем банку з
метою локалізації наслідків неефективного управління банком;

· нормативне врегулювання порядку продажу банків, призначення
та діяльності тимчасової адміністрації, створення інституту
кризових менеджерів (тимчасових адміністраторів і
ліквідаторів);

· нормативне та методичне забезпечення регулювання та
удосконалення процедур фінансової реструктуризації,
реорганізації, санації та ліквідації банків, а також механізмів
антикризового управління.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок,
що процеси консолідації, які започатковуються в банківській системі
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різноманітних фінансових  послуг. Розмір та структура капіталу банку
є об’єктом посиленої уваги з боку державних наглядових органів, які
мають визначати достатність власного капіталу банківських установ
для виконання покладених на них функцій, а в разі відсутності такої
впевненості вживати відповідних заходів з метою запобігання
потенційно можливій загрозі неплатоспроможності чи іншим кризовим
ситуаціям у банку. Підходи до методів розрахунку адекватності капіталу
сформульовані у базельських підходах. Після прийняття і впровадження
положень Базеля І стає актуальною задача ефективного впровадження
Базеля ІІ. Для ефективного впровадження Базеля ІІ необхідно, щоб
система банківського нагляду відповідала такими умовам:

- повна відповідність базельським стандартам банківського
нагляду і остаточне впровадження Базеля І, а саме: здійснення
консолідованого нагляду, юридичний захист працівників
банківського нагляду, впровадження системи «Пізнай свого
клієнта», удосконалення систем внутрішнього контролю в банках,
розрахунок адекватності капіталу з урахуванням ринкових
ризиків;

- поступовий перехід на нову систему банківського нагляду,
засновану на оцінці ризиків, а саме: застосування удосконаленої
моделі САМЕLS, тестування в екстремальних умовах, оцінка
ризиків на основі розроблених моделей, наявність системи оцінки
внутрішнього контролю в банках, удосконалення системи ІТ-
нагляду, акумулювання інформації для оцінки операційних ризиків,
удосконалення методик off-site і on-site нагляду;

- впровадження принципів корпоративного управління, а саме:
підвищення ролі і відповідальності Ради директорів банку,
удосконалення системи внутрішнього аудиту і включення в
структуру банку підрозділів, які займаються управлінням
ризиками, підвищення прозорості діяльності – розкриття
інформації про власників, про великі угоди, про оплату топ-
менеджмента.

Для успішного впровадження Базеля ІІ, Національний банк України
повинен вжити таких заходів:

1. Розробка довгострокового плану заходів по впровадженню
Базеля ІІ;

2. Проведення семінарів і круглих столів з банками, які спрямовані
на роз’яснення основних положень Базеля ІІ;

3. Підготовка кадрів.
У процесі впровадження НБУ може зіткнутися з такими

проблемами:

зростання чистого експорту; 4) зниження рівня доларизації через
укріплення довіри суб’єктів господарювання та населення до
національної валюти; 5) утримання відносно низького рівня дефіциту
бюджету; 6) продовження динаміки зниження рівня безробіття; 7)
зменшення обсягу зовнішньої заборгованості; 8) диверсифікація джерел
енергопостачання та запровадження енергозберігаючих й
альтернативних енерготехнологій; 9) нарощення інвестицій в основний
капітал; 10) забезпечення зростання рівня доходів населення у
відповідності до підвищення рівня продуктивності праці; 11) розвиток
фондового ринку.

Подальшим кроком має бути проведення ефективних економічних
реформ, успішність яких пов’язана з відповідністю темпів економічного
розвитку та нововведень податково-бюджетної сфери із змінами
валютно-курсової політики.

До технічних передумов ефективної зміни режиму курсоутворення
в Україні належать: 1) проведення комунікаційної політикиё яка полягаєё
зокремаё в інформуванні населення щодо напрямів та цілей монетарної
політики; 2) здійснення прив’язки до кошика валют (долар, євро); 3)
розвиток ринку хеджування валютних ризиків; 4) зняття вимоги щодо
необхідності здійснення відрахувань до пенсійного фонду з операцій
купівлі-продажу валюти.

Окрім того необхідно забезпечити спрямування бюджетної
політикиё що провадиться урядомё з одного боку, на збільшення
соціального забезпечення населення, а з іншого - на стимулювання
виробництва; політичну стабільність та відсутність передумов до
підвищення відсоткових ставок на міжнародному ринку, що
запобігатиме відтоку капіталу з країни.

Отже, ефективний перехід до гнучкого режиму курсоутворення
можливо досягти проведенням комплексу заходів у всіх сферах
економіки, що позитивно позначиться на зниженні валютного ризику,
убереже від втрати економічної стабільності та сприятиме прискоренню
темпів економічного розвитку країни.

УДК 336.711
ВПЛИВ БАЗЕЛЯ ІІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
К.О. Озерянська

Національний банк України

Обсяг капіталу банків має гарантувати позичальникам виконання
банками зобов’язань та задовольняти їх потреби у наданні кредитів та
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публікування всіх статистичних даних і прогнозів, на яких центральний
банк ґрунтує свої рішення.

Поняття комунікація - це не що інше, як методи, за допомогою
яких центральні банки обмінюються своїми знаннями та планами з
широкими колами громадськості. Основне завдання комунікаційної
політики центрального банку забезпечити, щоб його бачення стану
справ було зрозуміле широкій аудиторії, а також передавати інформацію
на мові, яка зрозуміла суспільству. Проте комунікація - це також процес,
зі спільною відповідальністю двох сторін. Центральний банк,
здійснюючи спілкування за допомогою відкритих, прозорих та чесних
методів, має робити все необхідне, щоб його правильно зрозуміли, а
аудиторія, в свою чергу, повинна уважно прислухатися до повідомлень
банку, намагаючись правильно зрозуміти  їх зміст для того, щоб
використати цю інформацію при прийнятті рішень.

Також важливо зауважити, що комунікація сама по собі є засобом
досягнення, а не кінцевою метою, тобто комунікацію слід здійснювати
з певною метою. Це означає, що центральні банки застосовують
стратегічний підхід до комунікації.

 Стратегічний підхід до комунікації полягає в такому: центральний
банк чітко усвідомлює поставлені цілі; охоплює широку аудиторію і
чітко розуміє  чому саме до цієї аудиторії він звертається; працює над
тими питаннями, які має знати аудиторія, щоб доносити інформацію до
громадськості та шукати різні способи розповсюдження своїх послань.

Національний банк України (НБУ) прагне запровадити ефективну
комунікативну політику, яка б зосереджувалась на тому, коли та як
часто здійснювати комунікацію, через які канали та на яку цільову
аудиторію передавати інформацію. Ціллю стратегії комунікації є
досягнення кращого розуміння засад та процесів грошово-кредитної
та курсової політики, з тим, щоб вжиті заходи і зміни в системі грошово-
кредитної політики та курсового режиму прозоро та ефективно
повідомлялися громадськості та ринкам. Така стратегія комунікації
сприятиме створенню позитивного іміджу НБУ та його політики в
суспільстві, нормалізуватиме стосунки з громадськістю, урядом, та
ринками, а також посилюватиме довіру до політики НБУ та
поліпшуватиме її ефективність.

Варто відзначити, що НБУ доводиться працювати у складній
політико-економічній ситуації, тому керівництво НБУ, намагається дуже
обережно та виважено, на цьому етапі проводити висвітлення прогнозів
грошово-кредитної політики та своїх дій.

- впровадження абсолютно нової, складної системи розрахунку
достатності капіталу;

- відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів;
- проблема удосконалення ІТ.
У свою чергу, банки при впровадженні нових вимог до достатності

капіталу також зіштовхуються з рядом проблем. По-перше – це дорогі
системи управління ризиками, і по-друге – нестача спеціалістів по
управлінню ризиками, і по-третє, відсутність статистичних даних.

В Україні існують передумови для впровадження положень Базеля
ІІ. Для цього необхідно провести роботу в галузі банківського нагляду,
менеджменту і навчання кадрів. Впровадження положень Базеля ІІ є
важливим для подальшого розвитку банківського сектору, оскільки лише
ефективний менеджмент і управління ризиками банків
стимулюватимуть швидкий розвиток як банківського сектору, так і всієї
економіки.

Імплементація рекомендацій Базельського комітету у національне
законодавство є приоритетним завданням для України у зв’язку з її
євроінтеграційними прагненнями, інакше вітчизняні банки ризикують
опинитися в ізоляції від зовнішніх ринків.

УДК 336.71
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ

ПОЛІТИКИ НБУ (КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)
В.В. Романчукевич

Університету банківської справи НБУ

Останніми роками до теми прозорості центрального банку
проявляється широкий інтерес. Прозорість центральних банків
стосується середовища, в якому громадськості подаються, своєчасно
і у зрозумілій та доступній формі, цілі монетарної політики, її правова,
інституційна та політична основа, рішення з монетарної політики та
їхнє обґрунтування, дані та інформація, пов’язана з монетарною
політикою, а також умови підзвітності центрального банку.

Забезпечення прозорості означає відкриття процесу прийняття
внутрішніх рішень центрального банку, пояснення того, як за допомогою
різних інструментів монетарної політики центральний банк виконує
завдання, передбачені його мандатом. Більша прозорість означає
переконливість і ефективність монетарної політики. Прозорість вимагає
чіткого формулювання стратегії монетарної політики та своєчасного
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Унаслідок кризи неплатежів за іпотечними кредитами у Сполучених
Штатах Америки інвестори, усвідомивши ризики, пов’язані з цінними
паперами, які забезпечені заставами за цими кредитами, припинили
купувати ці папери на фондовому ринку. Через спад попиту на іпотечні
облігації та зменшення їх ринкової вартості компанії, в активах яких ці
папери складали значну частку, понесли багатомільярдні збитки.
Безпрецедентні зниження кредитних рейтингів та відсутність ліквідного
ринку для відповідних цінних паперів призвели до значного скорочення
вартості базових активів найбільших світових банків. Це викликало
значний дефіцит фінансових ресурсів на світовому ринку капіталів.

В умовах обмеженості внутрішніх ресурсів для погашення
зобов’язань, вітчизняні банки вдаються до рефінансування на зовнішніх
ринках. На сьогоднішній день залучати кошти за кордоном стає все
складніше, адже можливість великих західних банків щодо
кредитування зменшується. Така ситуація може призвести до
скорочення обсягів зовнішніх запозичень та обмеження ресурсів для
збільшення активних операцій українськими комерційними банками.

Зважаючи на виникаючу обмеженість доступу на міжнародні ринки
капіталів, ймовірним може стати, що зовнішній борг необхідно буде
обслуговувати за рахунок скорочення внутрішніх капіталовкладень та
зменшення споживчих витрат господарюючих суб’єктів за рахунок
обмеження кредитування. Так комерційні банки будуть змушені
піднімати процентні ставки по кредитах, обмежувати термін їх надання
та ставити більш жорсткі вимоги до позичальника та об’єктів
забезпечення. Це, в свою чергу, може призвести до уповільнення
економічного зростання та підвищення тиску на курс національної
валюти.

Для забезпечення стійкого розвитку економіки та обмеження впливу
зовнішніх факторів необхідним є нарощування офіційних валютних
резервів відповідно до зростання валового зовнішнього боргу. Банки,
використовуючи механізм перекредитування в умовах світової кризи
ліквідності, можуть зіткнутися з проблемою недостатності коштів для
покриття короткострокових зобов’язань. Тому з боку контролюючих
органів треба приділити більшу увагу обмеженню розривів у термінах
запозичення та розміщення коштів комерційними банками, адже активні
операції характеризуються більш довгими термінами, ніж пасивні.

Все це спонукає до стимулювання розвитку внутрішнього ринку
капіталів та підвищення зацікавленості у використанні гривневих
ресурсів через забезпечення дієвої системи рефінансування НБУ
комерційних банків та поліпшення інвестиційної привабливості
державних облігацій.

Проте, ми вважаємо, що більша прозорість та інформативна
активність НБУ щодо політики та заходів своєї політики, могли б
заспокоїти ринки та послабити невизначеність в період складної
фінансової ситуації.

Прозорість і стратегія ефективної комунікації є вирішальними для
формування очікувань фінансової спільноти щодо політичного курсу
центрального банку та інфляційних очікувань громадськості. Лише
шляхом успішного впливу на очікування та вжиття відповідних заходів
центральний банк може зміцнити довіру до себе та підтримати свою
реальну незалежність.

УДК 336.273.3
СВІТОВА КРИЗА ЛІКВІДНОСТІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
М.С. Сілантьєв

Національний банк України

Активна інтеграція вітчизняної банківської системи у світовий
фінансовий простір, зростання ролі іноземного капіталу в процесі
капіталізації українських банків, призводить до посилення впливу
світових тенденцій розвитку макроекономічних процесів на економічну
ситуацію в Україні. Відображенням процесу глобалізації корпоративних
фінансів є швидке накопичення зовнішнього боргу суб’єктами
господарювання.

Починаючи з 2006 року валовий зовнішній борг України збільшився
більше ніж в 2 рази (на 45 млрд. дол. США) і станом на 1 січня 2008
року досяг розміру 84,5 млрд. дол. США, тобто близько 60% ВВП.
Слід зазначити, що найбільшими позичальниками на міжнародних
фінансових ринках є банки, внесок яких складає 36,6%. У 2007 році це
дало змогу фінансовим установам майже вдвічі збільшити обсяг
активних операцій.

З іншого боку, при високих обсягах зовнішньої заборгованості
посилюється залежність національної фінансової системи від зовнішніх
факторів. За критеріями МВФ сума зовнішнього боргу для країн з
низьким та середнім рівнем доходів не повинна перевищувати 49,7%
ВВП. Динамічне нарощування зовнішнього боргу породжує істотні
ризики для фінансової стабільності в України через волатильність
міжнародних потоків капіталу і недостатність внутрішніх ресурсів для
погашення накопиченого боргу.
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недостатньо ефективне управління ліквідністю банків на мікрорівні
через недосконалу систему прогнозування та політику щодо
переорієнтації із внутрішніх джерел формування ресурсної бази на
зовнішні запозичення. Остання зумовлює не лише необхідність у
проведенні валютних інтервенцій центральним банком для підтримання
курсової стабільності в умовах значного надходження іноземного
капіталу та, відповідно, зростання пропозиції грошей через валютний
канал, а й ризиків ліквідності, пов’язаних із зростанням валютних і
строкових дисбалансів, що проявляються у розривах (гепах) між
обсягами залучених депозитів і наданих кредитів за строковістю та
валютою платежу.

Враховуючи багатофакторність явища ліквідності банківської
системи, важливого значення набуває комплексний підхід до
розв’язання проблеми підвищення ефективності регулювання
ліквідності в Україні. Він, на нашу думку, має полягати у реалізації
заходів, спрямованих на посилення ролі банківського нагляду та
економічних нормативів діяльності банків у регулюванні ліквідності на
мікрорівні; посиленні ролі механізму обов’язкових резервних вимог у
розв’язанні проблеми строкових і валютних дисбалансів активних і
пасивних операцій банків шляхом звільнення від необхідності
обов’язкового резервування зобов’язань банків у національній валюті
терміном виконання понад 2 роки; посиленні координації грошово-
кредитної та фіскальної політики з метою підвищення прогнозованості
руху коштів Уряду на Єдиному казначейському рахунку в НБУ та
мінімізації впливу цього чинника на ліквідність банківської системи
тощо; посиленні гнучкості обмінного курсу гривні до долара США, що
дозволить зменшити вплив валютних інтервенцій центрального банку
на стан ліквідності банківської системи України тощо.

УДК.336.467
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ БАНКІВСЬКОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

О.Г. Харічкін, О.Г. Березняк
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

О.О. Скорик
Черкаський Державний технологічний університет

У сучасних умовах будь-яка держава для свого успішного розвитку
повинна забезпечувати розвиток економіки. Високі темпи розвитку

УДК 336.77:336.22
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:

ЧИННИКИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ

А.В. Сомик
Центр наукових досліджень Національного банку України

Ліквідність банківської системи є її динамічним станом, який
забезпечує своєчасність, повноту і безперервність виконання усіх
грошових зобов’язань банківської системи та достатність коштів
відповідно до потреб розвитку економіки. Ліквідність є однією із
загальних якісних характеристик банківської системи. Її оптимальний
рівень слугує основою платоспроможності,  стійкості,
конкурентоспроможності та розвитку банківської системи країни, тоді
як надлишок ліквідності в банківській системі – передумова
розгортання інфляційних процесів у країні та зниження ефективності
грошово-кредитної політики щодо досягнення намічених цілей через
нечутливість ринку до змін в її інструментах. Враховуючи те, що
негативний вплив має як недостатня, так і надлишкова ліквідність
особливої актуальності набуває проблема ефективного управління
ліквідністю банківської системи.

В Україні регулювання ліквідності банківської системи здійснюється
Національним банком України в межах його монетарної політики в
процесі регулювання грошово-кредитного ринку шляхом використання
законодавчо визначених механізмів та інструментів. Регулювання
ліквідності банківської системи України є складним процесом створення
передумов, забезпечення та підтримання оптимального рівня ліквідності
банків на макрорівні. Оптимальним є такий рівень ліквідності банківської
системи, який забезпечує виконання усіх грошових зобов’язань
банківської системи, а також проведення операцій банків і нарощення
їх обсягів відповідно до потреб розвитку економіки без створення
дисбалансів і загрози фінансовій стійкості банківської системи та
розвитку інфляційних процесів у країні.

Сучасний стан ліквідності банківської системи України
характеризується наявністю вільної ліквідності, складовою якої, поряд
з оптимальною, є і надлишкова. Проведені дослідження дозволили
визначити, що чинниками ліквідності банківської системи є не лише
фактори макроекономічного характеру (інтервенції центрального банку,
рух коштів на Єдиному казначейському рахунку в НБУ, зміна
обов’язкових резервних вимог), й мікроекономічного. Йдеться про
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сприйнятті сутності цього економічного феномену. Багато років
амортизація розглядалась як економічний процес, який здійснюється в
передумові тривалого існування потреби в об’єктах основних засобів.
Подібну передумову у формалізованому вигляді можна подати таким
чином:

Тп>Тф.і
де Тп – потреба в існуванні певного об’єкту основних засобів,

одиниць часу;
Тф.і – термін фізичного існування даного об’єкту, одиниць часу.
У сучасних умовах динамічного розвитку для виробничо-

господарської діяльності все більш характерною стає інша передумова,
коли для окремих об’єктів, їх комплексів і цілих підприємств
накладаються зовсім інші вимоги щодо побудови амортизації: Тп<Тф.і.
Тобто, має місце якісний стрибок у сприйнятті її сутності, перегляду і
доопрацювання багатьох традиційних теоретичних і практичних
положень. Амортизація основних засобів виробничо-господарських
структур в сучасних умовах все більше стає не однозначним процесом
часів централізованої економіки, а вимагає гнучких і багатоваріантних
підходів, у яких домінують не риси бухгалтерських процедур, а
підприємницькі задачі діяльності.

Таким чином, традиційні для вітчизняних умов теоретичні уявлення
і практичні підходи до побудови процесів амортизації основних засобів
виробничо-господарських структур були напрацьовані за тривалий
період централізованої економіки, відображали її логіку та певну ізоляцію
від загальносвітової картини економічного розвитку. В умовах переходу
до ринкових умов господарювання і відкритості впливу загальносвітових
тенденцій багато методологічних засад побудови амортизації основних
засобів морально застаріли, потребують свого негайного коригування
і розвитку.

УДК. 336.76+338.(476)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.А. Хрусь

УО НБ РБ «Полесский государственный университет»

По данным Всемирного банка (страновой меморандум за 2005г.)
«…Экономический рост в Беларуси – реальность, а не результат
манипуляций на бумаге со статистическими данными». Для сохранения

економічної системи обумовлюють зниження розміру операційного
прибутку за рахунок зростання витрат інвестиційного спрямування.
Заради очікуваних майбутніх результатів необхідно в певній мірі
поступатися інтересами сьогодення.  Це стосується як підходів до
побудови діяльності на рівні окремих підприємств, так і на рівні державної
економічної політики. Провідні економісти світу давно зрозуміли, що
доцільно переорієнтовувати підприємницькі зусилля  з напряму
отримання максимального прибутку до напряму забезпечення цілей
розвитку. Відповідно будують системи оподаткування підприємницької
діяльності у своїх країнах так, щоб вони спрямовували і стимулювали
діяльність підприємств у цьому напрямку.

Вітчизняні підручники з економіки все ще продовжують розкривати
сутність амортизації як економічного механізму примітивного оновлення
основних засобів. Разом з тим, численне спілкування з підприємцями і
менеджерами підприємств показує те, що вони досить пасивно
ставляться до цього економічного феномену, скоріше вважають
амортизацію не досить прийнятним, але обов’язковим компонентом
господарської діяльності, у здійсненні якого вони цілком покладаються
на бухгалтерів підприємств і не бачать в цьому механізмі розвитку.

Амортизація стає все більш важливим чинником господарської
діяльності, тому надання кредитів для здійснення підприємницьких
проектів вимагає кваліфікованих підходів від експертів банків стосовно
її побудови для коректного оцінювання потенціалу проектів своїх
клієнтів.

Одним із напрямків оцінювання потенціалу проектів є використання
різноманітних показників, зокрема такого показника, як сума
амортизаційних відрахувань.

Безпосередньою задачею публікації є спроба авторів дати відповідь
на питання: чому в сучасних умовах українські підприємці не вважають
амортизацію суттєвим чинником господарської діяльності, передовірять
її побудову бухгалтерам і акцентувати увагу на деяких особливостях
методології цього економічного механізму, важливих як для підприємців,
так і банківської сфери. Безпосередньо задачею даної публікації є
спроба дати відповідь на питання: чому в сучасних умовах амортизація
основних засобів (фондів, активів) суб’єктів господарської діяльності
в підприємницьких колах не сприймається як потенційний економічний
механізм розвитку підприємств? Для розгляду цієї проблеми,
насамперед, нагадаємо діючий механізм оподаткування прибутку
підприємств.

Основною причиною пасивного ставлення підприємницького
середовища і сфери наукових досліджень й освіти є інерційні явища в
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24%; расходы по выпуску и обслуживанию облигаций, выпущенных
организациями, будут включаться в себестоимость продукции (работ,
услуг) и относится к прочим затратам по производству и реализации
продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении;
банкам предоставлена возможность выпуска облигаций без
обеспечения исполнения обязательств по ним; банки получили
возможность осуществлять профессиональную и биржевую
деятельность с облигациями эмитентов – юридических лиц, которых
они обслуживают; в целях расширения практики использования
инструментов рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций
предприятиями реального сектора экономики предусмотрено внедрение
на рынке нового финансового инструмента – биржевых облигаций.

В результате реализации указанных мер ожидается активизация
процесса привлечения ресурсов предприятиями реального сектора
экономики, создание объективных предпосылок для выхода
белорусских эмитентов на зарубежные рынки капитала, увеличение
объемов вторичного рынка, появление возможности расчета
капитализации рынка корпоративных облигаций, снижение нагрузки на
бюджет, увеличение бюджетных поступлений.

УДК 336.71
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О.О. Чуб

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Корпоративне управління у банківській сфері набуває особливої
актуальності в умовах глобалізації фінансового сектору. Підвищення
інтересу до цього питання було спричинено банківською кризою у
Південно-Східній Азії, а також низкою корпоративних скандалів, що
вибухнули у світі й не оминули банки. В Україні проблематика
корпоративного управління є надзвичайно актуальною у світлі вступу
країни у ВТО та експансії західних банків на українському ринку.
Зокрема, частка іноземного капіталу в українській банківській системі
збільшилася з 27,6% (на 01.01 2007 р.) до 35% (на 01.01.2008 р.) [1]. У
таких умовах вітчизняні банки вимушені підвищувати рівень
корпоративного управління, аби успішно конкурувати із західними
банками або, якщо витримати конкуренцію не вдасться і виникне
необхідність продажу банку успішнішому конкурентові, хоча б

достигнутых показателей, а также достижения прогнозных на 2008-
2010 гг. 11% роста ВВП экономике Беларуси необходимы инвестиции.
Традиционным инструментом финансирования экономики выступали
банковские кредиты, однако, с развитием финансового рынка все
большее значение приобретают рынок ценных бумаг и разносторонние
возможности, предоставляемые финансовыми инструментами данного
рынка. При определенном уровне развития рынка ценных бумаг
серьезной альтернативой банковскому кредиту могут стать
облигационные займы и привлечение инвестиций путем проведения
IPO.

Привлечение инвестиций посредством выпуска облигаций имеет
ряд преимуществ: стоимость заимствования ниже банковского
процента по кредиту; привлечение инвестиций без размыва права
собственности; размещение ценных бумаг среди значительного круга
инвесторов позволяет избежать зависимости от одного кредитора;
формирование кредитной истории эмитента.

Корпоративные облигации также являются привлекательными и
как форма сбережения для инвесторов. Первое и главное преимущество
заключается в том, что они лишь немногим уступают в степени
надежности банковским депозитам и государственным ценным
бумагам. Во-вторых, в силу своей природы облигации сопряжены с
гораздо меньшими рисками, чем акции. В-третьих, инвестор,
приобретая облигации, не принимает на себя бизнес-риски компании-
эмитента за исключением катастрофических, способных привести к
банкротству (но такое бывает относительно редко). В-четвертых,
инвесторы могут рассчитывать на получение дополнительного дохода
от роста рыночных цен на облигации. Немаловажным также является
и тот момент, что наличие бездокументарной формы выпуска
корпоративных облигаций сводит риск подделки и хищения к нулю.

Как показывает зарубежный опыт, эмиссия облигаций занимает
важное место в структуре внешних источников финансирования
предприятий. Так, в современных развитых странах облигации
составляют до 65% общих объемов эмиссий корпоративных ценных
бумаг. Несомненно, большие надежды возлагаются на рынок
корпоративных облигаций и в Беларуси.

Оценивая значимость и ценность сегмента корпоративных ценных
бумаг Правительство и Национальный банк в начале 2008 г.
предприняли ряд мер по активизации рынка корпоративных ценных
бумаг: снижение ставки налога на доходы от операций с ценными
бумагами (до настоящего времени 40%) и установление ее на уровне
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менеджери – одні й ті ж особи, тому принципи корпоративного
управління до них навряд чи можна застосовувати.

Література
1. http://ua.glavred.info/ - Сайт „Главред”.
2. http://www.corp-gov.ru/ - Сайт „Корпоративне управління в Росії”.

УДК 336.72
ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
А.В. Шаповалов

Національний банк України

Починаючи  з кінця 1990-х – початку 2000-х років на державному
рівні було затверджено Програму Європейської інтеграції України,
відповідно до якої здійснюється поступова адаптація багатьох напрямків
економічного та суспільного життя, тому числі й банківського сектору,
до вимог і стандартів Європейського Союзу. Відповідно до цієї
Програми можна виділити такі напрямки розвитку та поєднання
банківської системи України з банківськими системами провідних країн
світу:

1. Поетапна реалізація системи заходів, пов’язаних з лібералізацією
руху капіталу.

2. Комплексне впровадження у вітчизняну практику вимог Базелю
ІІ.

3. Розширення сфер транскордонного співробітництва національних
органів банківського нагляду.

4. Необхідність розробки єдиних підходів і стандартів до оцінки
стійкості банківських систем.

5. Підвищення рівня прозорості в діяльності банківської системи.
6. Розробка та  впровадження дієвої політики управління

банківськими ризиками.
7. Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної

банківської системи.
8. Забезпечення достатнього рівня незалежності Національного

банку України.
Виходячи із аналізу розвитку вітчизняної банківської системи та

ґрунтуючись на світовому досвіді, можна запропонувати таку
послідовність дій щодо лібералізації руху капіталу:

підвищити вартість свого бізнесу. Загальні теорії і принципи
корпоративного управління, розроблені для комерційних організацій
небанківського сектору можуть застосовуватися також і в
банківському. Разом із тим їх реалізація має у банківському секторі
специфіку, обумовлену значним впливом державного регулювання,
чутливістю до потенційних ризиків і непрозорістю банківських операцій.

Слід зазначити, що єдиного визначення корпоративного управління
немає, але, на нашу думку, найбільш повним є тлумачення такого
змісту: корпоративне управління – це система, яка включає взаємини
між керівництвом банку, Радою директорів, акціонерами й іншими
зацікавленими сторонами, контроль над діяльністю банку, процеси
визначення цілей компанії і засобів їх досягнення та створення
зацікавленості Ради директорів і керівництва у досягненні визначених
цілей [2].

У банку доречно виділяти внутрішню і зовнішню підсистеми
корпоративного управління. Внутрішня підсистема складається з
власне органів управління самого банку. Зовнішня підсистема
складається з чотирьох груп, так званих “зацікавлених сторін“, або
стейкхолдерів, а саме: клієнтів і постачальників; регулюючих органів;
інвесторів; суб”єктів, що впливають на репутацію. Найбільш впливовим
групами є клієнти і регулюючі органи, наявність яких і визначає
специфіку банківської галузі й поведінку регулятора банківської
діяльності.

Досить часто корпоративним управлінням називають оперативне
керівництво, але, на наш погляд, необхідно чітко розрізняти ці поняття.
Функцією оперативного керівництва є ухвалення оперативних рішень і
контроль за їх виконанням підлеглими співробітниками. Корпоративне
управління знаходиться на більш високому рівні ухвалення рішень, які
спрямовані на контроль діяльності менеджменту і забезпечення
підзвітності. І лише у сфері стратегії й контролю ризиків функції
оперативного керівництва й корпоративного управління перетинаються.

Банки можуть використовувати традиційні теорії корпоративного
управління, наприклад агентську теорію, яка передбачає відділення
власності від управління, тобто участь в управлінні найманих
менеджерів, обов’язком яких є забезпечення прозорості управління, а
також звітування перед акціонерами. Взаємодія між органами
управління банку, як правило, зображається у західній літературі
графічно у вигляді трикутника, вершину якого займають основні органи
управління. В Україні такий трикутник не завжди можна побудувати,
оскільки у багатьох банках акціонери, члени Ради директорів і
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УДК 339.9.012.421
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Т.С. Шемет

Київський національний економічний
університет ім. В. Гетьмана

За даними НБУ, на початок нинішнього року частка іноземного
капіталу в українській банківській системі становила 27,6%. Станом
на 1 грудня 2007 року, зі 173 фінустанов, що працюють в Україні, 44
банки - з іноземним капіталом (на 1 січня - 35 банків), у тому числі 16
- із 100%-им іноземним капіталом (на 1 січня - 13 банків). На думку
академіка НАНУ В. Геєця, це створює загрозу стабільності малих і
середніх банків, та їх подальшого поглинання іноземним капіталом. У
цьому контексті є корисним аналіз досвіду інших країн щодо лібералізації
внутрішніх ринків банківських послуг.

Відкриття ринків банківських послуг більшістю розвинутих
зарубіжних країн (США, Велика Британія, Японія, Канада, Швеція)
має низку спільних рис: поетапна, тривала лібералізація доступу
нерезидентів на національні ринки фінансових послуг, яка прийшла на
зміну банківському протекціонізму; надання переваги заснуванню
дочірніх відділень іноземних банків порівняно з філіями; збереження
обмежень на купівлю часток участі у капіталі існуючих національних
банків; обмеження на здійснення операцій.

Країни ЦСЄ для якнайшвидшого інтегрування іноземного капіталу
розвинутих країн і залучення у цей спосіб новітніх банківських
технологій вдалися до скасування квот щодо участі нерезидентів у
капіталі місцевих банків, зняття обмежень на створення філій
іноземними банками, надання ліцензій на здійснення будь-яких операцій
на місцевому ринку, створення сприятливих умов для купівлі
іноземними інвесторами діючих національних банків. Як наслідок,
упродовж десяти років, починаючи  з середини 90-х років, частка
іноземного капіталу у національних банківських системах країн ЦСЄ
поступово зростала, сягнувши у середньому 50%, а незахищеність
місцевих банків привела до їх витискання з внутрішніх ринків і утворення
кризових ситуацій у фінансовій сфері.

Для країн СНД у цілому характерна політика поступової лібералізації
національного банківського сектора, наявність обмежень щодо
реєстрації та операцій іноземних банків, заборони на відкриття філій,
встановлення квот на участь у капіталі існуючих національних банків.

- ухвалення нового рамкового закону, який би регулював
транскордонні потоки та передбачав вільний рух капіталу як
кінцеву мету лібералізації;

- перехід до сучасних інструментів управління на основі
плаваючого валютного курсу і таргетування інфляції;

- запровадження нагляду за банками на основі оцінки ризиків і
покращення можливості прогнозування короткострокових потоків
капіталу.

Враховуючи необхідність продовження інтеграційних процесів,
актуальним для банківської системи України є реалізація вимог і
стандартів  системи Базель ІІ, яку рішеннями Національного банку
України передбачено здійснити до 2016 р.

Впровадження системи Базель ІІ доцільно проводити в три етапи,
які можна охарактеризувати так: посилення структури банківського
нагляду, впровадження та посилення трьох компонентів, перехід від
Угоди 1988 р. до системи Базель ІІ.

Розширення масштабів та підвищення складності роботи
банківських груп та фінансових ринків викликає необхідність
розширення міжнародного співробітництва органів банківського нагляду,
що в умовах євроінтеграції набуває все більшого значення. Ефективне
поєднання належного нагляду в країні місцезнаходження з дієвим
наглядом на консолідованій основі в країні реєстрації вимагає
встановлення більш тісної співпраці на основі обміну інформацією.

Внаслідок процесів інтеграції конкуренція на ринку банківських
послуг буде зростати, а тому важливо заздалегідь вжити заходів щодо
посилення конкурентоспроможності українських банків. Цьому
сприятиме подальший розвиток банківської системи, головними
завданнями якого є підвищення рівня капіталізації банків, якості та
конкурентоспроможності банківських послуг.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що банківська
система України, послідовно реалізуючи принципи, передбачені
Програмою Європейської інтеграції, достатньо ефективно реалізує їх
на практиці.

Основна увага Національного банку України повинна бути
зосереджена на ключових напрямках: реалізації системи заходів щодо
лібералізації руху капіталу,  впровадження  Базелю ІІ, розширення
співробітництва національних органів нагляду, вдосконалення оцінки
стійкості банківської системи, забезпечення високої якості банківських
послуг, прозорості та конкурентоспроможності банківської системи,
вдосконалення регулювання діяльності банків і банківського нагляду.
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при участии трьох крупных немецких банков «Дойче банк», «ХВБ»,
«Дрезденер банк». В дальнейшем «Постбанк» планирует расширить
свою деятельность на европейском рынке.

На основе высокой конкуренции и всевозрастающего давления
маржи снижение затрат является фактором успеха на рынке
банковской деятельности. Значительный потенциал снижения затрат
имеется в области информационных технологий и управления
производством. «Постбанк» выбрал для себя стратегии аутсорсинга
для снижения затрат в сфере информационных технологий, с одной
стороны, а с другой стороны, открыл новые потенциалы для получения
дохода в производственной сфере благодаря инсорсингу в платежном
обороте.

С середины 2004 г. «Дойче банк» и «Дрезденер банк» передали
«Постбанку» осуществление платежного оборота как внутри страны,
так и за рубежом. В «Постбанк» были также интегрированы
вычислительный центр «Дрезденер банка» – «Dresdener ZVS GmbH»
и акционерное общество «Deutsche Bank Payments Projektgesellschаft
AG». На основе внутренних соглашений между двумя большими
финансовыми институтами и благодаря достижению высоких
результатов в самом «Постбанке» в сфере деятельности «банковские
трансакции» стало возможным получить прибыль в размере 204
млн. евро и достигнуть, несмотря на необходимые затраты по
интеграции, положительный результат в 9 млн. евро, а в 2005 году – 23
млн. евро, в 2006 – до 27 млн. евро.

В результате договора, заключенного в ноябре 2006 г. с
«Хюпоферайнсбанком», который принадлежит «Юникредитгрупп», с
января 2007 г. все платежные операции этого банка переданы
«Постбанку», что также позволило на несколько миллионов снизить
затраты.

Экономия за счет информационных технологий  в финансовой сфере
составляет благодаря применению технологии аутсорсинга от 15 до
30%. Предстоящая гармонизация  платежного оборота на основе SEPА
представляет собой в настоящий момент хорошую основу как для
позиционирования инсорсинга, так и для производителей услуг, т.к.
осуществление перехода на единое платежное евро-пространство
требует инвестиций в системы информационных технологий.

Несмотря на очень высокий уровень автоматизации процессов,
остается около 200 млн. операций в год по квитанциям (около 15% от
общего объема трансакций), которые не могут быть обработаны
автоматизированным способом, а только вручную.

Досвід зарубіжних країн засвідчує неоднорідність впливу діяльності
іноземних ТНБ як на обсяги пропозиції капіталу, так і на фінансову
стабільність економіки приймаючої країни. Підвищення стійкості і
модернізація кредитної системи, створення передумов для її
подальшого розвитку на основі поширення передових банківських
технологій і припливу іноземного капіталу відбулося у країнах, які
здійснювали поступову, виважену лібералізацію із збереженням
елементів державного регулювання банківського сектору.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ ЕВРОПЫ

Т. Шуман
Академия ТС-консалтинг (Германия)

После принятия Европейским Союзом в 2008 г. решения о создании
единого ЕВРО-пространства для осуществления платежного оборота
(SEPA = Single Euro Payments Area) банки разрабатывают модель
обработки банковских трансакций в высокопроизводительных
вычислительных центрах. Данная модель предполагает, что платежный
оборот и другие процессы, осуществляемые большими банками, будут
проводиться централизовано в так называемом банке трансакций, что
в свою очередь позволит значительно снизить затраты.

По мнению Мартины Ваймерт из «Гап Гемини» в европейском
пространстве до 2013 г. будут работать только 3 главных действующих
банка и осуществлять до 3 миллиардов трансакций в год. Малые банки
поглотит рынок («Хандельсблатт» от 29 марта 2007 г.).

Рассмотрим развитие сферы «банковские трансакции» на примере
«Постбанка».  В банковской системе Германии в платежном обороте
с зарубежными странами доля «Постбанка» составляет почти 50%
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Секція ІІІ
Система фінансового управління банку

УДК 65.262.10
МЕТОДИКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ

КАРТ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ
(«ДЕНЬ БАНКА НА ПРЕДПРИЯТИИ»)

У.Р. Байрам
Крымский экономический институт

КНЭУ им. В.Гетьмана

Маркетинг, как элемент кредитной политики банка, направлен на
систематизацию продвижения кредитных продуктов. К
маркетинговым мероприятиям банка можно отнести  продвижение
кредитных карт через мобильные группы.

Представим рекомендуемую нами методику программы
продвижения кредитных карт через мобильные группы («День банка
на предприятии»).

В реализации программы принимают участие сотрудники двух
уровней: головного офиса,  региональных подразделений (филиалов и
отделений). К основным обязанностям сотрудников головного офиса
необходимо отнести: планирование,  организация и контроль за
реализацией программы «День банка на предприятии»; подготовка и
организация процесса обучения сотрудников, принимающих участие в
работе мобильных групп; утверждение графиков региональных
подразделений по проведению презентаций; обеспечение
маркетинговой поддержки; подготовка тематических материалов для
публикации в местной прессе; разработка рекламных материалов.

Для продвижения кредитных продуктов банку необходимо
составить реестр предприятий. При определении критериев в выборе
предприятий для проведения «Дня банка на предприятии» следует
руководствоваться следующими требованиями. В первую очередь
необходимо выделить «проблемные предприятия», в которых
производится смена учредителей, неоднократно заявлявших о
недовольстве по обслуживанию зарплатных карт. Во вторую очередь
выделяются предприятия, экономически выгодные для дальнейшего
комплекса обслуживания (высокая заработная плата, количество
сотрудников). Дополнительно при отборе предприятий рекомендуем
воспользоваться следующими критериями:

Необходимость снижения затрат в европейских банках очень
высокая. Так как затраты на персонал в банках являются самым
большим фактором затрат, здесь также имеется большой потенциал
для экономии. И только те банки, которые используют каждую
возможность для снижения затрат, могут иметь шанс выжить.
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Кредитні операції - це найважливіші операції, що приносять дохід банку,
та чи не єдина можливість для суб’єктів реального сектору, тобто
підприємств, залучити кошти у виробництво ззовні. Кредитування є
однією з найризикованіших банківських операцій. Тому необхідним є
мінімізація кредитного ризику за всіма напрямами вкладення коштів, а
основним і найефективнішим методом такої мінімізації є якісна оцінка
банком   кредитоспроможності   позичальників, що має враховувати їх
галузеві особливості.

У зв’язку з цим дослідження питань підвищення якості оцінки
кредитоспроможності набуває особливого значення, що зумовлює
необхідність та доцільність проведення досліджень для розвитку
зазначеного питання. Актуальність обумовлена відсутністю найбільш
ефективної якісної методики оцінки кредитоспроможності та полягає в
обґрунтуванні економічної ефективності вдосконалення існуючих
методик оцінки кредитоспроможності позичальників в системі
кредитних відносин банку.

Національний банк України приділяє велику увагу вказаному
питанню, що знайшло своє відображення у положенні НБУ  “Про
порядок формування і використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків”.

Значний внесок у розробку даного питання зробили такі сучасні
закордонні та вітчизняні науковці: Е. Брігхем, Л. Гапенські, П.С. Роуз,
Дж. Сінкі, Н.В. Тарасенко, В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.
Чайковський, О. Терещенко, В. Галасюк, А.М. Мороз, О.І. Лаврушина,
Д.А. Єндовицький. Аналіз робіт перелічених науковців дозволяє зробити
висновки про те, що в науковій літературі ще недостатньо висвітлені
питання щодо ролі якісної оцінки кредитоспроможності позичальника
в зменшенні кредитних ризиків банку.

Головна проблема при  оцінці кредитоспроможності полягає в тому,
що традиційні показники дають здебільшого викривлену інформацію
щодо діяльності та кредитоспроможності підприємства, а тому
результати не дають об’єктивної інформації для прийняття рішень про
кредитування та зменшення кредитних ризиків.

Тому постає необхідність розробки та впровадження у використання
в банківській практиці нової комплексної системи оцінки
кредитоспроможності позичальників різних галузей економіки. Це дасть
змогу отримати адекватну фінансову інформацію про рівень
кредитоспроможності досліджуваних підприємств, вплив на них
окремих чинників та перспективи розвитку цих підприємств.

- предприятия категории VIP, компании, имеющие совместные
продукты с банком;

- желательно обратить внимание на бренд (торговую марку),
узнаваемость организации в своем регионе;

- благоприятный настрой руководства и рядовых сотрудников к
самому банку в целом и к предлагаемым продуктам;

- владелец карточки должен привыкнуть к новым тенденциям в
банковском обслуживании, желательно, чтобы предприятие
обслуживалось в банке не менее полугода.

На наш взгляд презентации необходимо планировать и  проводить
с учетом требований планомерности, регулярности и непрерывности
(составление плана - графика):

1. Суммарное количество работников предприятий, побывавших,
на презентациях услуг банка, зависит от размера предприятия,
средней суммы заработной платы его сотрудников и учета
местной специфики.

2. Количество слушателей должно составлять 15-30 человек.
3. Если количество работников предприятия больше 500, то

организовывается цикл презентаций – по отделам, цехам.
4. Каждая мобильная группа в неделю проводит до 10 презентаций,

так, в течение 1 месяца необходимо планировать и проводить
20-40 презентаций.

Таким образом, постоянное совершенствование маркетинговых
мероприятий как элемента кредитной политики определяется
конкурентоспособностью в банковской системе. Сейчас выигрывает
тот, кто предлагает наилучший выбор методов и видов кредитования
и большое значение в этом имеют качественные и количественные
показатели кредитного продукта, предлагаемых современным банком
в новых рыночных условиях.

УДК 336.717
ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
В.B. Бордюг

Університет банківської справи НБУ

Під час формування в Україні нових економічних відносин, розвитку
підприємництва, конкуренції принципово змінюється й діяльність банків,
їхній підхід до проведення активних операцій, а особливо - кредитних.
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кредитів для поповнення своїх активів. Але, останнім часом, внаслідок
іпотечної кризи в США українські комерційні банки втрачають
можливості дешевого рефінансування старих запозичень і джерел
залучення нових.

Одним із шляхів подолання даної проблеми є використання
фінансових інструментів які дають можливість залучати у значних
обсягах кошти на довгостроковій основі переважно з внутрішнього
фінансового ринку.

До таких фінансових інструментів, можна віднести:
1. Ощадно-позичкові інструменти: цільові довгострокові вклади та

житлово-контрактні заощадження.
2. Інструменти рефінансування: іпотечні облігації, сертифікати та

заставні.
Переваги фінансових інструментів першої групи полягають у

відносній простоті їх впровадження та використання – технологічно
вони подібні банківському депозиту але мають більш довгі строки (до
5-7 років). Вони не потребують складного законодавчого врегулювання.
Крім того, за статистичними даними, обсяги довгострокових вкладів
фізичних осіб в Україні зростають щорічно значними темпами. Це
свідчить про наявність вагомого потенційного попиту на дані
інструменти.

Друга група інструментів відкриває ще більші перспективи
забезпечення довгостроковими фінансовими ресурсами активних
операцій банків, у першу чергу фінансування іпотечних кредитів. Хоча
на сьогодні створене відповідне законодавче поле застосування таких
інструментів, а також проводяться пілотні проекти їх еміссії, до
повноцінного їх використання з певних об’єктивних причин поки що
далеко. Але потреба в організації вторинного ринку іпотечного
кредитування, для забезпечення можливості рефінансування іпотечних
кредитів шляхом випуску іпотечних цінних паперів вже тепер є досить
вагомою і з часом буде зростати все більше.

Успішне запровадження та використання на ринку іпотечного
кредитування України таких фінансових інструментів вимагає також
активної участі держави у цьому процесі. Роль держави при цьому
полягає у встановленні загальних правил взаємодії учасників іпотечного
ринку, підтримці запровадження та розвитку перспективних
інструментів, а також при необхідності прямим чи непрямим чином
використовувати бюджетні кошти для компенсації частини відсоткової
ставки та надання державних гарантій.

Удосконалення вже існуючої методології оцінки
кредитоспроможності можливе шляхом використання зарубіжного
досвіду: мультидискримінантного аналізу та кредитного скорингу.
Застосування іноземного досвіду при оцінці кредитоспроможності
підприємства дасть можливість виправити недоліки вітчизняних
методик та підвищити якість оцінки кредитоспроможності
позичальника.

Отже, варто відзначити, що розглянуті питання є актуальними для
банківських установ України, результати розробок можуть бути
використані на практиці для зменшення кредитних ризиків банків та
підвищення якості їх кредитного портфеля.

УДК 336.71:336.77
ІПОТЕЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ

БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
Є.О. Бублик

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Незважаючи на показники збільшення обсягів іпотечних кредитів,
ринок іпотечного кредитування в Україні розвивається не системно.
Протягом останніх двох років комерційні банки продовжують
нарощувати свої кредитні портфелі за рахунок іпотечного кредитування,
оскільки цей продукт залишається досить прибутковим, проте останнім
часом стають помітними їхні заходи щодо можливого обмеження
притоку позичальників. Головною причиною таких заходів є нестача
вільних фінансових ресурсів. Попит на іпотечні кредити продовжує
збільшуватись. А головним джерелом їх фінансування, були і
продовжують залишатись депозити з максимальним строком 1-1,5
роки. Як наслідок, погіршується показник ліквідності капіталу банку.

Спричинено це тим, що відсутні дієві програми залучення дешевих
фінансових ресурсів на іпотечний ринок, в тому числі депозитів зі
строками до 7 років. Дуже повільно проводяться заходи по організації
системи рефінансування та початку повноцінної діяльності Державної
Іпотечної Установи. В таких умовах, вичерпання ресурсу депозитів зі
стандартними строками, було питанням часу і тепер воно проявляється
у все гострішій формі. Саме тому провідні українські банки все більше
звертаються на зовнішній ринок з метою отримання дешевих іноземних
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часовими рядами абсолютних змін (як різниця між наступним і
попереднім елементом ряду абсолютних значень) вхідних і вихідних
фінансових потоків; взаємозв’язок між часовими рядами відносних змін
(як відношення різниці між наступним і попереднім елементом ряду
абсолютних значень до значення попереднього елементу з ряду
абсолютних значень) вхідних і вихідних фінансових потоків;
взаємозв’язок між рядами абсолютних значень та їх абсолютних і
відносних змін з урахуванням величини часового лагу. Величина такого
лагу може бути визначена на підставі узагальнення статистично
значимих показників коефіцієнта кореляції для відповідної множини
скорегованих рядів даних. Тобто ознакою визначення величини часового
лагу є аналіз значення та значимості коефіцієнта кореляції, який може
або зростати (що є позитивним), або зменшуватися. Разом з цим
величину інтервалу такого часового лагу слід покласти в основу
ранжування фінансової стабільності розвитку банку. В цілому основу
такого ранжування може складати або визначення запізненої реакції
щодо збалансування зв’язку між вхідними та вихідними потоками
банку, або реакції на випередження такого збалансування.

Також, для більш повного розкриття фінансової стабільності
розвитку, доцільно враховувати динаміку значень фінансового
результату банку, які є узагальненням відображення стабільного
розвитку в цілому. Тобто у підсумку доцільним є проведення аналізу
на основі інтервалів величини часового ряду в оцінці взаємозв’язку
між вхідними та вихідними потоками банку та значеннями його
фінансового результату.

У формальному вигляді означене можна подати таким чином:
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де tFS – ознака фінансової стабільності розвитку банку на
досліджуваному інтервалі часу t, яка залежить від множини коефіцієнтів
кореляції між рядами даних,  що утворюються значеннями
(абсолютними та відносними) вхідних і вихідних фінансових потоків
банку з урахуванням інтервалу часового лагу j –   jtK ;

FRt – значення фінансового результату банку на досліджуваному
інтервалі часу t;

io
t – коваріація рядів значень (абсолютних та відносних) вхідних і

вихідних фінансових потоків банку на досліджуваному інтервалі часу
t;

УДК 336.71
СТАТИСТИЧНІ ОЗНАКИ РОЗКРИТТЯ

ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ БАНКУ
О.Г. Головко

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

Управління та сталість розвитку будь-якого суб’єкта
господарювання значною мірою визначається проведенням
попереднього аналізу щодо розгляду стану такого суб’єкту. Це
пов’язано з тим, що аналіз є однією із основних функцій управління, бо
постановка задачі управління, вибір методу її розв’язання є досить
складною процедурою, яка і потребує проведення попереднього аналізу.
Разом з цим і корегування управління відбувається на основі аналізу
поточної ситуації, обробки характерних масивів даних. Особливо
чутливими є ці питання з погляду аналізу сталого функціонування
банківських установ, які є важливим ланцюгом у системі економічних
взаємовідносин між різними суб’єктами ринкової економіки. Тож
відповідно і питання фінансової стабільності розвитку банківських
установ є досить актуальними.

Загалом сутність проблематики зазначеного напрямку дослідження
висвітлюється у дослідженнях багатьох науковців, прикладних
розробках фінансових установ [1, 2, 3]. Однак, враховуючи складність
такого напрямку дослідження виникає певна багатогранність щодо його
остаточного розв’язання, що у підсумку визначає недостатність
вирішення окремих питань. Зокрема одним із таких питань є
вдосконалення засад побудови ознак розкриття фінансової стабільності
розвитку банку, що сприяє визначенню не лише наявних тенденцій його
розвитку, а й дозволяє надати відповіді щодо можливого корегування
такого розвитку.

З метою розв’язання поставленого завдання дослідження доцільно
скористатися статичними показниками оцінки зв’язку між
аналізованими величинами. В якості найпростішого з таких показників
можна обрати коефіцієнт кореляції між часовими рядами вхідних та
вихідних фінансових потоків банківської установи. При цьому,
враховуючи наявність часового лагу у залежності між рядами вхідних
і вихідних фінансових потоків та різні темпи зміни в означених рядах,
доцільно також скористатися не одним значенням такого показника, а
їх множиною. Побудова такої множини коефіцієнтів кореляції, принаймні,
повинна враховувати: взаємозв’язок між часовими рядами абсолютних
значень вхідних і вихідних фінансових потоків; взаємозв’язок між
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є первинним джерелом сплати всіх платежів. Усі ці причини призводять
в кінцевому плані до падіння рівня життя населення [1].

Головними причинами, які, на наш погляд,  впливають на стан
виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, є наявність
великої дебіторської заборгованості та заборгованість із виплати
заробітної плати з вини керівника.

Якщо заборгованість з виплати заробітної плати обумовлена
наявністю великої дебіторської заборгованості, то повернути втрачені
суми можна за рахунок проведення факторингових операцій, тобто
кредитування під заставу дебіторської заборгованості, або отримати
відшкодування збитків у вигляді штрафних санкцій можна через
господарський суд.

Заборгованість із виплати заробітної плати може виникнути з вини
керівника, що затримує  оплату праці понад один місяць. Це призводить
до сплати компенсацій за порушення строків її виплати. Тому повна
матеріальна відповідальність покладається на керівника підприємства
і відшкодовується в повному розмірі прямої дійсної шкоди, заподіяної з
його вини підприємству.

Важливу роль у вирішенні даної проблеми відіграє розробка
стратегії розвитку підприємства, на основі методу фінансового аналізу,
який трактується як визначення точки беззбитковості випуску та
реалізації продукції. Точка беззбитковості вказує на те, при якому обсязі
виробництва дохід від реалізації покриває валові витрати підприємства.
Вона залежить від трьох факторів: ціни продажу виробленого товару,
змінних витрат на виробництво, постійних витрат на виробництво [2].
Таким чином, на практиці може виникнути наступна ситуація, коли
підприємство не зможе реалізувати свою продукцію за певною ціною.
Тому, щоб не працювати на склад, воно змушене знижувати ціну
продукції. Зниження ціни при незмінних значеннях інших показників
призведе до зменшення доходів, а в крайньому випадку - до збитків.
Щоб запобігти виникненню такої ситуації, підприємство має нарощувати
обсяги виробництва.

Вирішення проблеми своєчасної виплати заробітної плати та
погашення заборгованості з неї залежить і від  дій з боку сторін
соціального партнерства, які направлені на усунення причин, що
спричиняють її появу.

Вирішити проблему з виплати заробітної плати можна за рахунок
впровадження таких заходів: посилення адміністративного впливу на
керівників підприємств при виявленні порушень законодавства про
працю, зокрема за оплату праці; використання колективно-договірного

i
t – середдньо квадратичне відхилення значень (абсолютних та

відносних) вхідного фінансового потоку банку на досліджуваному
інтервалі часу t;

o
t – середньо квадратичне відхилення значень (абсолютних таа

відносних) вихідного фінансового потоку банку на досліджуваному
інтервалі часу t.

Таким чином, наведене дозволяє визначити базові засади побудови
ознак розкриття фінансової стабільності розвитку банку, що може бути
підтверджене на основі прикладного статистичного аналізу оцінки
фінансової стабільності розвитку банку, а відтак визначати напрямком
подальших досліджень.
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УДК 331.2
НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА
І.І. Демко

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Характерною рисою ринкової моделі є функціонування такої системи
оплати праці, яка створює мотивацію до трудової активності працівників
і сприяє підвищенню їх життєвого рівня, забезпечує престижність будь-
якої праці та запобігає міграції робочої сили за кордон.

Заборгованість із заробітної плати, безумовно, є негативним
явищем, вона призводить до розбалансованості економіки, спричиняє
соціальну напругу в суспільстві. Порушується рівновага на всіх рівнях
господарювання, зменшується платоспроможний попит з боку
населення, що призводить до скорочення обсягів виробництва.
Зменшуються надходження у соціальні фонди, тому що заробітна плата
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являлась бы базовой для сравнения с ней других показателей,
характеризующих деятельность банка и объем его операций. Наиболее
часто для этого используется величина собственного капитала
коммерческого банка, сумма его активов или обязательств.

Приоритет, безусловно, принадлежит собственным средствам.
Вместе с тем, следует отметить, что капитал банка состоит из
нескольких компонентов, а защитные свойства каждого из них
проявляются по-разному. Акционерный капитал выступает в этом
качестве только в условиях форс-мажорных обстоятельств. Основную
нагрузку на покрытие текущих потерь банков по инвестиционной,
фондовой, ссудной и другой деятельности несут на себе резервы и
отчисления из прибыли.

Важной задачей является анализ кассовых остатков наличных
денег и принятие оптимального решения об их пополнении, если их
недостаточно для удовлетворения потенциального спроса, или о
рациональном использовании той их части, которая, как ожидается, не
будет востребована в ближайшее время.

Уровень кассовой наличности, как правило, определяется на основе
изучения объема, динамики и структуры кассовых оборотов. Анализ
кассовых оборотов производится по сводкам среднесуточных
оперативных данных о поступлении и выдаче наличных средств с
текущих и прочих клиентских счетов. В его основе заложены принцип
определения периодов (дней) наибольшего оттока и притока денежных
средств, колебаний размера кассовых остатков.

На основе недельных календарей,  предусматривающих
имеющийся «запас» ликвидных средств на отчетную дату,
принимаются во внимание «потоки» ликвидных средств, включающие
предстоящие денежные обороты банка. Эти данные
систематизируются в таблицы – прогноз платежной ликвидности,
позволяющие сбалансировать структуру источников и вложений по
принципу ликвидности на более длительные периоды.

Кроме того, в банковской практике предусматривается применение
двух традиционных методов поддержания уровня ликвидности на
достигнутом уровне. Первый из них касается использования банками
сокращения предложения ссудных активов до уровня располагаемых
кредитных ресурсов, и второй – регулирования уровня кредитных
ресурсов на основе привлечения дополнительных средств по пассиву.

Использование методов управления ликвидностью банка
рассчитано на компетентность руководителей и их способность к
исследованию взаимосвязей между различными аспектами

регулювання оплати праці, визначення джерел і термінів ліквідації
заборгованості з заробітної плати; розробка нормативно-правових актів,
які поліпшили б ситуацію щодо погашення дебіторської та кредиторської
заборгованості між суб’єктами господарювання; застосування
методики розрахунку беззбитковості виробництва, яка надає
можливість слідкувати за формуванням фонду заробітної плати.

Таким чином, сьогодні вкрай важливо вдосконалити заходи та
механізми, що запобігають утворенню заборгованості з виплати
заробітної плати на вітчизняних підприємствах. А також проводити
реформування системи оплати праці відповідно до потреб ринкової
економіки з урахуванням нормативної та законодавчої бази.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА
С.В. Землячев

Крымский экономический институт ДВНЗ
 «КНЭУ им. В. Гетмана»

Для обеспечения оптимальных условий работы банковской
системы необходимо наличие механизма оценки и регулирования
уровня ликвидности ее основного звена – коммерческих банков.

В этих целях мировая банковская практика использует
разнообразные системы показателей, выступающие в качестве
экономических инструментов измерения и управления банковской
ликвидностью. Основными параметрами оценки при этом являются:
1) степень участия коммерческого банка собственными средствами
в активных операциях; 2) уровень величины собственного капитала
банка в объеме обязательств по пассиву; 3) степень вложения
ресурсов банка в операции с повышенным риском.

Использование для оценки ликвидности метода, основанного на
измерении ее уровня с помощью разнообразных коэффициентов,
предполагает выделение некоторой постоянной величины, которая
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від свого імені, на власних умовах та на власний ризик згідно зі статтею
2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є виключно у
компетенції банків.  Останні є специфічними фінансовими
підприємствами, які здійснюють посередницьку діяльність, яка
пов’язана з залученням та запозиченням грошових коштів на
фінансовому ринку та з їх продажем юридичним та фізичним особам
відповідно до їх потреб, з метою отримання прибутку.

Виступаючи посередниками на фінансовому ринку, банки через
здійснення операцій щодо залучення та розміщення грошових ресурсів
організовують рух капіталу. Операції щодо залучення грошових ресурсів
значною мірою пов’язують зі здійсненням депозитних операцій при
формуванні ресурсної бази.

Зростання обсягів депозитів є важливим фактором зростання
кредитних ресурсів, зменшення їх вартості та оптимізації кредитної
політики банків. Це призведе до зменшення процентних ставок за
кредитами та збільшення попиту на них з боку господарюючих суб’єктів
і населення. Зростання кредитних портфелів дозволить банкам
збільшити свої доходи.

Найбільш вірним засобом досягнення довготривалого росту
депозитів слід вважати наявність унікальної відмінної особливості, яка
зменшує маркетингові витрати та збільшує лояльність клієнтів. Якщо
у банка немає на даний момент унікального банківського депозитного
продукту або ідеї, яка б змогла стимулювати зростання депозитів,
потрібно покладатися на перевірені часом компоненти, які разом дають
вагомі результати: розробка нових банківських продуктів, добре
розміщення відділень, зважена процентна політика, система заохочень
вкладників та підвищення рівня обслуговування.

Підвищення депозитної активності, як з боку населення, так і з боку
господарюючих суб’єктів, дозволить посилити контроль за грошовою
масою з Національного банку України та підвищити ефективність
грошово-кредитної політики для забезпечення стабільного розвитку
економіки.

УДК 336.132.11
БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
С.О. Криниця

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

З огляду на необхідність ліквідації територіальних диспропорцій
соціально-економічного розвитку регіонів особливого значення набуває

деятельности коммерческого банка и принятию решений в
соответствии с конкретным положением данного банка на рынке.
Однако это невозможно без внедрения математических методов
анализа в управлении.

Использование математических методов в процессе управления
банком позволяет одновременно оперировать и пассивами, и активами
баланса в тесной взаимоувязке с учетом уровня ликвидности,
прибыльности и другими переменными.

УДК 336.717
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕПОЗИТІВ НА ФОРМУВАННЯ

КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
І.В. Карбівничий

Українська академія банківської справи

В умовах ринкових перетворень для обслуговування потреби в
кредитних ресурсах економіки країни важливого значення набуває
ефективне формування кредитного потенціалу банків та банківської
системи в цілому, а також забезпечення досить високих темпів його
зростання. За останні роки розвитку банківської системи сформувалися
досить високі темпи зростання кредитних портфелів банків. Для
забезпечення вимог банків у кредитних ресурсах, дедалі актуальнішою
стає проблема своєчасного формування їх ресурсної бази.

Ні в кого не викликає заперечення той факт, що депозитні операції
є основним джерелом поповнення кредитних ресурсів банків. Якщо
брати банківську систему України, то на 1 жовтня 2007 року кредитний
портфель склав 367 млрд. грн., а зобов’язання банків за коштами
залученими на депозит від юридичних та фізичних осіб склали 174
млрд. грн., що складає 47 % всіх кредитних ресурсів банківської
системи. Слід відзначити, що частка коштів, залучених на депозит від
фізичних осіб складає 71 %.

На даному етапі розвитку фінансового ринку країни існує не надто
широкий вибір фінансових інструментів для збереження грошових
доходів юридичних та фізичних осіб, тому основною формою їх
заощаджень залишаються депозитні вклади в банках. Але, разом з
тим, залишається досить велика грошова маса поза банками, що є
резервом для збільшення ресурсної бази банків.

Кредитні ресурси в найбільшій мірі характеризують банки як
фінансових посередників, оскільки залучення грошових коштів
юридичних та фізичних осіб та подальше розміщення зазначених коштів
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Таким чином державна регіональна політика, використання
фінансових інструментів державного впливу на регіональний розвиток
мають опиратися на чітко розроблені процедури визначення
депресивних регіонів, які потребують державної підтримки на основі
системи критеріїв, що якнайповніше описують проблеми та «вузькі
місця» соціально-економічного розвитку територій. Такі процедури
мають базуватися не лише на державній фінансовій підтримці
депресивних регіонів, але й враховувати власні зусилля органів
місцевого та регіонального самоврядування, стимулювати останні до
активізації впливу на розвиток підвідомчих територій.
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РОЛЬ КОШТІВ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

О.В. Лепьохіна
Херсонський національний технічний університет

Специфіка банківських установ як одного з видів комерційного
підприємства полягає в тому, що гнітюча частина його ресурсів
формується не за рахунок власних, а за рахунок притягнутих коштів.
Можливості банків у залученні засобів не безмежні і регламентовані з
боку Центрального банку.

У суспільстві закономірно утверджується розуміння того, що
головну роль у фінансуванні потреб суб’єктів господарювання мають
відігравати внутрішні джерела грошових ресурсів, до яких належать і
заощадження населення. Це потенційно важливе інвестиційне джерело
за посередництва банківської системи.

Ресурсна база, як мікроекономічний фактор, впливає на ліквідність
і платоспроможність комерційного банку. Самі масштаби діяльності
комерційного банку, а, отже, і розміри доходів, що він одержує, жорстко
залежать від розмірів тих ресурсів, що банк здобуває на ринку різних
ресурсів і, зокрема , депозитних. Звідси виникає конкурентна боротьба
між банками за залучення ресурсів.

узгодженість міжбюджетних стосунків та створення механізмів
пріоритетного розвитку так званих депресивних та проблемних
територій.

Механізм ліквідації територіальних дисбалансів та вирішення
проблем депресивних територій був започаткований із затвердженням
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року
[2]. Цей фундаментальний документ визначає основні завдання
державної регіональної політики, яка має бути спрямована на створення
умов для поетапного подолання диспропорцій соціально-економічного
розвитку регіонів. Пріоритетним напрямком Стратегії є
реструктуризація економічної бази окремих регіонів, підвищення
продуктивності сфер економіки у регіонах та підтримка нових видів
діяльності, що сприятиме більшій зайнятості населення. Це
здійснюватиметься шляхом збільшення обсягу інвестицій в економіку
регіонів. Зокрема, наданням субвенцій для створення нових
підприємств, у тому числі іноземних, формування державної та
регіональної інфраструктури залучення інвестицій, розвитку сфери
туризму.

Однак цей документ може так і лишитися на папері з огляду на
низку таких проблем: по-перше, мізерність коштів, які передбачені в
Державному бюджеті на фінансування регіонального розвитку, по-друге,
непрозорість розподілу цих коштів між регіонами.  Закон «Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів» лише визначив загальну суму фінансування,
доручивши Кабінету Міністрів розподіляти ці кошти [3]. Тому, на нашу
думку, варто було б попередньо визначити проблемні регіони, які
потребують держаної підтримки і запровадження в них програм
подолання депресивності. До складу таких регіонів мають включатися
не лише «найгірші» (за показниками, звичайно), але й усі ті, в яких
показники соціально-економічного розвитку значно нижчі від середніх
по країні (скажімо, в межах 25% відхилення). Статус депресивної
території має переглядатися не щороку, до того ж з цілком гіпотетичним
встановленням семирічної межі, а на фіксований 7-10 річний період.
На такий же термін мають розроблятися і державні програми
подолання депресивності окремих регіонів, фінансове забезпечення
виконання таких програм має плануватися за програмно-цільовим
методом у відповідних довгострокових бюджетах. Такий підхід мав
би заохотити місцеві органи влади використовувати власні зусилля
щодо стимулювання розвитку територій, адже поліпшення показників
рівня розвитку не означатиме автоматичне припинення державної
фінансової підтримки.
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Укрпромбанка - 63%. Згідно інструкції НБУ, ці банки носять статус
ощадних (кошти населення складають більш половини величини
пасивів). Відповідно, для них діють жорсткіші нормативи НБУ. Зокрема,
максимальний розмір кредиту в одні руки складає 20% регулятивного
капіталу, замість 25% для звичайних банків. Те ж саме стосується
нормативів ліквідності і міжбанківського кредитування, що істотно
обмежує операційну діяльність цих фінансових установ. Усього в Україні
нараховується більш 30 банків, у яких на кошти населення приходиться
більш половини всіх зобов’язань.

З метою розширення ресурсного потенціалу банку необхідно
активізувати свою депозитну політику. У зв’язку з цим одним із
пріоритетних напрямків роботи банку повинне стати поступове
нарощування депозитного портфеля шляхом проведення грамотної
депозитної політики, спрямованої, зокрема, на розширення переліку
внесків, доступних клієнтам, уведення нових видів послуг для їхньої
зручності.

Депозитна політика банка повинна враховувати потреби всіх
соціальних і вікових груп громадян - працюючих і пенсіонерів, молоді і
людей середнього віку, а також повинна бути розрахована як на
малозабезпечені шари населення, так і на людей із середнім і високим
рівнями доходу.

Таким чином, при розробці депозитної політики банку варто
керуватися визначеними критеріями її оптимізації, серед яких можна
виділити наступні:

- взаємозв’язок депозитних, кредитних і інших операцій банку для
підтримки його стабільності, надійності і фінансовій стійкості;

- диверсифікованість ресурсів банку з метою мінімізації ризику;
- сегментування депозитного портфеля (по клієнтах);
- диференційований підхід до різних груп клієнтів;
- конкурентноздатність банківських продуктів і послуг.
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1. Постанова «Про затвердження Положення про порядок

здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з
юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003р. № 516.

2. Гриньков Д. Депозитная считалочка // Бизнес. - 2007. - №25. -
С. 46-48.

Найбільшу питому вагу в залучених ресурсах банку мають депозити
(табл. 1). Депозит розглядається як кошти у національній та іноземній
валюті, що передані їхнім, власником або іншою осо бою за його
дорученням, у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника
для зберігання на певних умовах. Операції, пов’язані із залученням
грошових засобів на вклади, мають назву депозитних.

Ресурсна база сучасного банку характеризується широкою
різноманітністю видів депозитів. Це пояснюється прагненням банків в
умовах сегментованого конкурентного ринку якнайповніше
задовольнити попит різних груп клієнтів на банківські послуги і залучити
заощадження і вільні грошові капітали на банківські рахунки.

Примітно, що кошти населення поступово втрачають свою роль у
формуванні ресурсної бази великих банків унаслідок збільшення обсягів
запозичень українських банків на міжнародних ринках капіталу. Так,
якщо на початок 2006 р. частка засобів населення в зобов’язаннях
банківської системи складала 38.5%, то на 1 травня цього року лише
33,9%.

Таблиця 1
Депозити фізичних осіб станом на 01.05.2007р., млн. грн.

Однак є великі банки, які по тим або іншим причинам не виходять
на західні ринки запозичень. Для них внески населення є навряд чи не
єдиним джерелом фондування активних операцій. Так, частка депозитів
у зобов’язаннях ПравексБанка перевищує 72%, Ощадбанка - 65%,

В тому числі № 
з/п Банк Сума, 

всього 
Питома 
вага (%) 

Частка в 
зобов'язаннях 

(%) кошти до 
запитання 

строкові 
депозити 

1 ПРИВАТБАНК 16357,150 15,034 47,757 3849,606 12507,544 
2 РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ 
13300,316 12,225 46,324 3669,836 9630,479 

3 ОЩАДБАНК 8217,903 7,553 65,225 5590,115 2627,788 
4 УКРСОЦБАНК 5610,095 5,156 28,756 1389,890 4220,205 
5 УКРПРОМБАНК 4393,772 4,038 63,396 301,272 4092,500 
6 НАДРА 4321,469 3,972 40,947 700,758 3620,711 
7 УКРСИББАНК 3622,940 3,330 15,626 517,173 3105,767 
8 ДЕРЖАВНИЙ 

ЕКСПОРТНО- 
ІМПОРТНИЙ БАНК 

3372,055 3,099 16,858 539,491 2832,564 

9 ФІНАНСИ І КРЕДИТ 3293,622 3,027 40,932 216,234 3077,387 
10 ФОРУМ 2595,629 2,386 34,446 125,440 2470,189 
ВСЬОГО 108799,430 100,000 33,916 23308,929 85490,501 
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зможуть кредитувати дешевше 25% річних. До кінця року портфель
кредитів корпоративним клієнтам виросте більш ніж на 30%.

Вітчизняні банки охоче кредитують торгівлю. На цей сектор
економіки доводиться більш третини всієї заборгованості по кредитах.
Торгові компанії працюють з високою рентабельністю, тому можуть
платити завищені відсотки по кредитах. Значне місце за обсягами
кредитування займає переробна промисловість З початку року банкіри
істотно активізували кредитування аграріїв.

У гривні номіновано більше 57% всього кредитного портфеля
юридичним особам. Промислові компанії віддають перевагу кредитам
в іноземній валюті -(більше 50%). Підприємства указаних галузей
працюють на експорт тобто мають джерело валютної виручки.

Проблемою сектора корпоративного кредитування є яскраво
виражена регіональна концентрація. Майже половина всього кредитного
портфеля компаній припадає на Київ і Київську область.

Негативним є те, що банківські кредити для корпоративного
сектора подорожчали в середньому на 2,2 п.п. Середньозважена
інтегральна процентна ставка (у всіх валютах) виросла з 13,0% річних
(у січні) до 15,2%) річних (у червні). Диференціація пояснюється рівнем
конкуренції в конкретному регіоні.

Підхід банків до кредитування корпоративного бізнесу в плані вимог
до позичальників не змінився. Але банки вимушені підвищити ставки
за вже затвердженими кредитами.

Не дивлячись на високі ціни попит на кредитування із сторони
корпоративних клієнтів росте. На ринку корпоративного кредитування
конкуренція дуже жорстка.

Таким чином, незважаючи на вищевказані проблеми, динаміка
портфеля кредитів банків буде істотно відрізнятися. Банки з іноземним
капіталом, що мають доступ до дешевого фондування, практично не
будуть зменшувати обсяги кредитування, не дивлячись на
подорожчання позик.

УДК 336.72
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ І РИЗИКОМ

ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ
 С.В. Міщенко

 Київський національний університет ім. Т. Шевченка

У практичній діяльності банківських установ основним показником
їх  розвитку є обсяг і структура капіталу. Останнім часом провідні

УДК 336.717
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ

А.І. Маренич
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Н.Г. Мехеда
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

Сучасний етап розвитку кредитного сектору характеризується
зростанням, незважаючи на подорожчання позик та змін умов
кредитування. Темпи зростання кредитування економіки у відносному
вираженні сповільнилися (-3,7 п.п.), однак абсолютні обсяги
кредитування продовжують зростання.

За даними НБУ, за перше півріччя 2008 р. заборгованість
юридичних осіб по банківських кредитах виросла на 55,4 млрд. грн.
(+21,3%) і досягла 311,9 млрд. грн.

За аналогічний період 2007 р. приріст портфеля склав 40,2 млрд.
грн. (+25,0%). За перше півріччя 2007 р. корпоративних позик було
видано на 345,2 млрд. грн., за аналогічний період 2008 р. - на 456,8
млрд. грн., тобто на 32% більше.

Значно скоротилося кредитування держпідприємств. За підсумками
перших шести місяців 2008 р. кредитний портфель таким компаніям
збільшився усього на 700 млн. грн. (+5,3%), до 14 млрд. грн., тобто
кредитна заборгованість держкомпаній складає усього 4,5% від
сумарної кредитної заборгованості.

Портфель «довгих» кредитів (терміном більше 5 років) для
держкомпаній схудлий майже вдвічі. Минулого року держпідприємства
кредитувалися достатньо активно - портфель виріс на 51%. Інтерес
до кредитування держсектора знизився в зв’язку із
забюрократизованістю процедури оформлення як запорука державного
майна. Зважаючи на особливості вітчизняного законодавства
держпідприємства не можуть запропонувати банкам ліквідне
забезпечення.

Продовжити кредитування великих проектів, у тому числі і
будівельних, зможуть ті банки, які зможуть приваблювати відповідні
ресурси. Не дивлячись на курсові ризики в умовах ручного управління
валютним курсом, більшість позичальників вважає за краще
кредитуватися в іноземній валюті.

Дуже багато запитів від компаній, пов’язаних з будівництвом. До
кінця року ставка по кредитах в гривні не може бути нижче 19,5%
річних. Банки, що приваблюють ресурси по ставках вище 20%, не
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Відповідно до загальновсталеного підходу, ліквідність банку
розглядають як його здатність забезпечувати фінансування активів
та виконувати свої зобов’язання в разі настання строків їх погашення
за розумною ціною. Основними каналами фінансування ліквідності для
більшості банків стали ринки капіталів, сек’юритизація, а також такі
складні фінансові інструменти як свопи на кредитні дефолти та резервне
фінансування. Окрім того, суттєво підвищується роль і значення якості
застави, яка стає більш чутливою до ризику ліквідності.

 Врахування ризику ліквідності в економічному капіталі може бути
здійснено на загальних підставах, тобто на основі визначення необхідної
суми капіталу для покриття можливих збитків шляхом: резервування
коштів для підвищення рівня ліквідності, покращення якості активів і
застави, надійної сек’юритизації, справедливої оцінки складних
фінансових інструментів тощо.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що
запровадження Базелю II сприяє вдосконаленню визначення
регулятивного та економічного капіталу, а також підвищенню рівня
ліквідності та надійності функціонування банків.

УДК 368
СКЛАДОВІ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ СТРАХОВИКА

Н.Г. Нагайчук
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Сутність поняття «капітал страховика» формується під впливом
особливостей та специфіки страхової діяльності. Його зміст слід
розглядати з позицій мети й завдань створення та функціонування
страхової компанії як фінансового інституту. Такий підхід дає
можливість визначити джерела формування капіталу та напрями їх
уособлення в активах страховика.

На думку О.О. Гаманкової капітал страховика у грошовій формі
це фінансові ресурси, які знаходяться у його розпорядженні [1, c. 328].
Капітал є основою функціонування страховика і за джерелами
формування поділяється на власний і залучений, останній включає
залучені та позикові кошти.

Власні фінансові ресурси, це ті ресурси які належать страховикові
на правах власності, вони представлені статутним, додатковим і
резервним капіталом, а також включають нерозподілений прибуток.

Статутний капітал (фонд) є відправною точкою діяльності
страховика і формує основу його фінансової стійкості. В залежності від

банки світу з метою оцінки фактичного рівня ризиків почали
застосовувати показник економічного капіталу, який у діяльності
вітчизняних банків раніше практично не використовувався. Однак зміна
умов банківської діяльності стимулювала пошук підходів до розрахунку
і запровадження показника економічного капіталу як альтернативної
стратегії управління ризиками та підвищення рівня ліквідності банків.

Практична діяльність багатьох банківських установ, особливо після
кредитної кризи 2007р., гостро поставила проблему необхідності
порівняння капіталу з рівнем потенційних ризиків, пов’язаних не тільки
з якістю активів, а й ризиком ліквідності, що спонукало банки звернути
увагу на необхідність розрахунку показника економічного капіталу.

У науковій літературі існують два підходи до його визначення.
Перший характеризує економічний капітал як суму капіталів, необхідних
для покриття певної сукупності ризиків, а другий базується на визначенні
найбільш надійної та стійкої компоненти регулятивного капіталу, яка
здатна покрити ці ризики та результат їх комплексної взаємодії. За таких
підходів у першому випадку кількісне значення економічного капіталу
для банку може бути і більшим, і меншим за обсяг регулятивного
капіталу, тоді як у другому – суттєво меншим.

Економічний капітал банку – це економічна категорія, яка
відображує систему відносин між банком та його контрагентами з
приводу внутрішньобанківської оцінки потреби та формування певної
суми капіталу для покриття можливих збитків за ризиками, які переймає
на себе банк у процесі своєї діяльності.

У тому випадку, коли економічний капітал визначається в цілому
для фінансово-кредитної установи, як сукупність капіталу для покриття
всіх ризиків, його можна визначати на основі певних складових
регулятивного капіталу. Коли ж мова йде про убезпечення від ризиків
за окремими операціями, то економічний капітал доцільно розглядати
як сукупність капіталу, що сприяє запобіганню таким ризикам.

Прийняття Базельським комітетом нового стандарту капіталу
Базель ІІ, значною мірою зблизило поняття і методологію розрахунку
показників регулятивного та економічного капіталу. Розрахунок
економічного капіталу покликаний врахувати агреговану дію всіх
ризиків, які вважає за необхідне контролювати конкретна банківська
установа, в т.ч. й ризик ліквідності.

Кредитна криза 2007р. практично трансформувалася в кризу
ліквідності, оскільки початкове розбалансування на кредитних ринках
переросло в падіння ліквідності ринкових активів і  посилило ризик
фінансування ліквідності.
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кожної його складової, а також умов, які б забезпечували ефективне
використання капіталу в операційній, фінансовій та інвестиційній
діяльності страховика.

Література
1. Гаманкова, О.О. Фінанси страхових організацій [Текст]: навч.

посіб. / О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 328 с.
2. Юлдашев, Р.Т. Российское страхование: системный анализ

понятий и методология финансового менеджмента. [Текст] / Р.Т.
Юлдашев, Ю.Н. Тронин. – М.: «Анкил», 2000. - 448 с.

РИЗИКИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
С.А. Нізяєва

Одеська філія Європейського університету

Ризики супроводжують будь-який вид діяльності, не виключенням
є й діяльність пов’язана з оцінкою вартості підприємства та управління
нею з метою її максимізації. Економічна оцінка вартості підприємства
– це діяльність, яку в різних ситуаціях доводиться здійснювати у
підприємницькій діяльності. Завдання оцінки полягає у з’ясуванні
вартості права власності, технологій, матеріальних і нематеріальних
активів, тобто тих активів, які здатні створювати (приносити) доходи.
Вартість, в сучасних умовах, виступає критерієм прийняття
управлінського рішення, тому виявлення ризиків, які присутні при її оцінці
становлять науковий та практичний інтерес.

Специфічною характеристикою ризиків пов’язаних з оцінкою
вартості підприємства є їх тимчасовий характер, через це будь-яка
оцінка є достовірною лише певний час, тривалість якого визначити
неможливо. Вартість, що ґрунтується на використанні певних моделей
оцінки залежить від специфіки підприємства, що оцінюється, а також
інформації стосовно ринку на якому працює конкретне підприємство і
піддається впливу явищ, економічні параметри яких не піддаються
виміру та аналізу (наприклад мода, революції тощо). Тому оцінки
конкретного підприємства мають здатність до застаріння і підлягають
оновленню з урахуванням змін, які можуть стосуватися підприємства,
цілого сектора економіки або ринку в цілому.

Сучасний розвиток методів оцінки покликаний задовольнити
потреби сучасного управління вартістю підприємства. Для прийняття
рішення про те, яким чином та за допомогою яких інструментів можна
зменшити негативний вплив ризиків при визначенні вартості

організаційної форми страховика він може формуватися двома
способами, шляхом внесення часток засновниками або шляхом
відкритої підписки на акції. Ціною цього елементу капіталу страховика
є норма прибутку. При створенні страхової компанії засновники
оцінюють наскільки інвестування у страховий бізнес буде вигіднішим
порівняно з альтернативними вкладеннями (необхідна норма прибутку
інвестора на звичайну акцію). Для розрахунку вартості акціонерного
капіталу використовують модель економічного росту Гордона та
модель оцінки основних засобів.

Залучений капітал складається із залучених і позичених фінансових
ресурсів, ресурсів, які тимчасово перебувають у розпорядженні
страховика. Залучені ресурси страховика відображаються у другому
розділі пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів» і
представлені статтями: страхові резерви, забезпечення наступних
витрат і платежів, цільове фінансування. Страхові резерви є основним
елементом залученого капіталу страховика і для нього такі кошти, по
суті, є безкоштовними, – в обмін на страхові премії страхувальників
страховик «продає надію».

Позиковий капітал відображається у третьому розділі пасиву
балансу – це фінансові ресурси представлені довгостроковими і
короткостроковими кредитами банків, кредиторська заборгованість та
доходи майбутніх періодів. Ціною цього елементу капіталу страховика
є відсоткова ставка.

До структури капіталу входить нерозподілений прибуток, який
представляє собою залишок прибутку страховика після здійснення усіх
виплат (виконання зобов’язань перед бюджетом, виплати дивідендів,
відрахувань до фондів страховика). Ціною нерозподіленого прибутку є
та сама величина, що і норма прибутку, яку вимагають інвестори від
звичайної акції страховика.

Як бачимо, вартість кожного елемента капіталу страховика різна і
формується під впливом різних факторів, а загальна вартість капіталу
компанії представляє собою середнє значення одноелементних
вартостей капіталу, зважених пропорційно кожному виду капіталу, що
використовується [2, c. 169].

У сучасних умовах діяльність компанії спрямована на максимізацію
своєї вартості, тому особливої актуальності набуває діяльність із
формування оптимальної структури капіталу страховика з врахування
вартості кожної його складової. Вона передбачає створення системи
методів та правил розробки і реалізації управлінських рішень з приводу
формування оптимальної структури капіталу з урахування вартості
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МІСЦЕ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
В СВІТІ В 2007 РОЦІ

О.М. Пасько
Університет банківської справи НБУ

В останні роки український страховий ринок активно розвивається
і є привабливим для інвесторів. За даними Держфінпослуг в 2007 році
в Україні було залучено 18 008 млн. грн. (або $3 565 млн. в розрахунку
5,05 UAH за 1 USD на 01.01.08 по курсу НБУ) страхових премій. Це
на 4 179 млн. грн. або на 30,2% більше, ніж аналогічний показник за
2006 рік, який склав 13 829 млн. грн. або $2 738 млн. Проте, не можна
не враховувати великий рівень інфляції в країні – 16,6% за даними
Держкомстату. Тому приріст страхових премій з урахуванням інфляції
склав 13,6%.

Рис. 1. Реальний приріст обсягу страхових премій в 2007 році.

На світовому страховому ринку і страховому ринку Європи ситуація
інша. Загалом в Європі в 2007 році було отримано $1 680 693 млн.
валових премій, що на $225 184 млн. або 15,5% (з урахування інфляції
по країнах – 3,4%) більше, ніж в 2006 році, в якому валові страхові
премії склали $1 455 509 млн. По світу в 2007 році було залучено $4 060
870 млн. і $3 674 892 в 2006. Різниця склала $385 978 млн. або 10,2%
та з урахуванням інфляції – 3,3%.

підприємства слід проаналізувати потенційні ризики за джерелами і
причинами їх виникнення. Складність виявлення ризиків і встановлення
міри їх впливу на достовірність результатів оцінки вартості підприємства
завжди пов’язана з певними неточностями. Для кращого розуміння
суті того чи іншого ризику необхідно провести його опис та аналіз, що
дає змогу обрати засоби по його зниженню та контролю.

При оцінці ризиків визначення вартості слід виокремлювати ризики
притаманні конкретному методу (підходу) оцінки, конкретному об’єкту
оцінки, конкретному оцінювачу.

Ризики притаманні конкретному методу оцінки, полягають у
непридатності обраного методу оцінки меті та невідповідності об’єкту
оцінки. Мета оцінки зумовлює вид оцінки, відповідний метод її
проведення та інструментарій оцінки.

Ризики притаманні об’єкту оцінки, при цьому слід мати на увазі
відмінності між підприємствами, наприклад, при оцінці приватних
підприємств і невеликих акціонерних товариств використовуються дещо
інші методи й підходи ніж при оцінці великих підприємств, акції яких
продаються на біржі.

Ризики пов’язані з особою, що проводить оцінку, це ризики що
генеруються компетентністю оцінювача, його кваліфікацією, здатністю
враховувати всі фактори, що визначають вартість підприємства та
впливають на неї. Побутує думка, що оцінка є об’єктивною, оскільки
для її визначення використовуються кількісні дані, але вхідні данні
обробляються людиною і результати оцінки непозбавлені суб’єктивізму.

Ідентифікація ризиків дає змогу передбачати і своєчасно приймати
рішення, які нейтралізують їх вплив на оцінку вартості підприємства,
водночас, це дозволяє побудувати ефективну систему управління ними
для забезпечення максимізації ринкової вартості підприємства. Маючи
дані про оцінку ймовірності реалізації того чи іншого ризику, можна
обрати адекватні заходи щодо його зниження. Адекватні в розумінні
того що витрати на мінімізацію негативного впливу будуть меншими
порівняно з отриманими вигодами. Діяльність з виявлення та
вимірювання ризиків оцінки вартості підприємства має важливе
значення, оскільки правильна оцінка вартості є запорукою прийняття
вірного управлінського рішення.
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УДК 368 (075)
ПОГЛЯДИ НА ВАРІАНТИ ЕКОЛОГІЧНОГО

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
О.Л. Проценко

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

У публікаціях останнього часу, присвячених питанням екологічного
страхування, можна виділити кілька різних підходів до розуміння мети
екологічного страхування. Перший - назвемо його «вузький «аварійний»
підхід» - передбачає, що страхуванню підлягають ризики лише у
випадку аварій та катастроф, які спричиняють згубний вплив на
довкілля. Так  С. Гладченко [1], запропонувавши використовувати в
екологічному страхуванні методику страхового тарифу, вважає, що
необхідно страхувати економічні інтереси третіх осіб, «які
безпосередньо несуть матеріальні, моральні та фінансові збитки від
наслідків екологічних аварій і катастроф» [1]. Цим варіантом не
передбачається відповідальність за наслідки поступового забруднення
довкілля взагалі не передбачаються.

Другий - назвемо його «розширений «аварійний» підхід», на позиції
якого стоїть О. Віленчук [2, 3, 4], передбачає, що в якості мети
екологічного страхування виступає «забезпечення страховим захистом
екологічних інтересів (матеріальних та інших) фізичних і юридичних
осіб, а в окремих випадках і самого суспільства,  у вигляді
відшкодування ризику аварійного (ненавмисного) забруднення
навколишнього середовища, яке було спричинене як діяльністю самих
страхувальників, так і причинами, що не залежать від них (стихійні
природні явища), а також забезпечення економічного стимулювання
заходів, спрямованих на запобігання забрудненню довкілля».

Третій - назвемо його «широкий» підхід», прибічником якого є
Л. Зятковська [5], передбачає, що завданнями екологічного страхування
є «об’єднання інтересів усіх сторін, зацікавлених у підтриманні
екологічної безпеки промислового виробництва, а саме:

-  держави, що репрезентує інтереси населення країни – збереження
природного середовища та дотримання стандартів здоров’я
населення;

-  третіх осіб (юридичних і фізичних), які можуть зазанати збитків
від поступового забруднення навколишнього природного
середовища або внаслідок аварій на промислових об’єктах;

-  підприємств (страхувальників), виробнича діяльність котрих є
можливою причиною поступових або раптових забруднень
навколишнього природного середовища».

Рис. 2. Реальний приріст обсягу страхових премій в Україні
та у світі в довгостроковому періоді.

У результаті Україна в 2007 році опинилась на 48 сходинці за
обсягом залучених страхових премій (питома вага в світі – 0,09%).
Приріст залучених валових страхових премій України вивів її на 21 місце
в світі і 7 місце в Європі, поряд з такими країнами як Польща й Естонія.
Отримані дані говорять про те, що страховий ринок України в 2007
році мав значний рівень розвитку й інвестиційну привабливість. Про це
свідчить і придбання іноземними фінансовими групами все більше
вітчизняних страхових компаній (близько 10 угод про злиття та
поглинання в страховому секторі України в 2007 році на загальну суму
$300 млн.).
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загальноісторичного процесу. На тлі трансформаційних змін в економіці
України все більшого значення набувають непрямі методи бюджетного
цінорегулювання, завдяки яким держава, шляхом посередництва здатна
впливати на співвідношення попиту і пропозиції, а відтак, і на формування
цін.

Впровадження в життя відповідних форм фіскальної політики, яке
передбачає законодавче закріплення у бюджеті обсягів ставок як
прямих так і непрямих податків, що входять до складу собівартості
продукції, справляє зовнішній вплив стосовно суб’єктів господарювання
і здатне змінювати обсяги індивідуальних видатків підприємств, а через
них на ціни їхньої продукції. За характером дії платежі до бюджету на
поведінку цін мають вплив прямий, побічний та прихований. Поділ
податків на прямі і непрямі з точки зору механізму ціноутворення, є
суто умовним, адже тим чи іншим чином будь-яке збільшення
податкового тиску рано чи пізно відображається на характері динаміки
цін. Сам процес зміни обсягів цін у ринковому середовищі має характер
храповика. Справа в тому, що збільшення цін відбувається з великою
швидкістю і призводить до зростання інфляційних процесів. Цікаво те,
що зворотньої дії цей механізм не має. Тобто ціни майже ніколи не
знижуються і рухаються у зворотньому напрямку з великим
небажанням, об’єктивними і суб’єктивними труднощами та у вельми
довгостроковий проміжок часу.

Важливим інструментом цінорегулювання є видатки з державного
бюджету. Уряд країни як розпорядник значних фінансових ресурсів через
бюджетну систему держави може впливати на співвідношення попиту
і пропозиції на переважній більшості ринків, а відтак і на функціонування
механізму ціноутворення в цілому. Загальна динаміка витрат з бюджетів
країн світу свідчить про те, що серед європейських країн найвищий
рівень державних видатків з бюджетів мають скандинавські країни, в
першу чергу Швеція, де державний бюджет акумулює близько 60 %
ВВП. Майже вдвоє нижчим є даний показник в Ісландії та Ірландії.
Зростання бюджетних видатків не завжди призводить до збільшення
сукупного попиту на ту ж саму величину оскільки в зв’язку з „ефектом
витіснення” на таке співвідношення значний вплив мають інструменти
грошово-кредитної політики.

Прискорення інтеграційних процесів України видається
перспективним, адже в такому випадку виробничий потенціал України
зазнає істотного зміцнення за рахунок збільшення інвестицій західного
капіталу та зростання експортних можливостей економіки України
через ліквідацію митних перепон та антидемпінгових заходів. В таких

Таким чином, автор відносить до об’єктів страхування не лише
аварійні випадки, а й поступове забруднення довкілля, крім того, коло
реципієнтів ширше, порівняно з першими двома підходами, зокрема до
нього включене населення країни, держава.

Зрозуміло, що концептуально запропоновані вище підходи
відрізняються один від одного. Отже, визначення понять «страховий
випадок» та «страховий ризик» для кожного з цих підходів
відрізнятиметься і, на нашу думку, досить сильно. В залежності від
того, який підхід переможе в Україні при запровадженні екологічного
страхування, відрізнятимуться обсяги страхових премій, підходи до
страхування ризиків, що не буде байдужим для страховиків,
страхувальників, держави та суспільства в цілому.
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БЮДЖЕТНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ

ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Н.В. Рогова

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Проблему застосування бюджетних методів цінорегулювання в
умовах інтеграції економіки не можна трактувати однозначно. Справа
в тому, що процес формування бюджетних систем різних країн
відбувався у відповідності до еволюції їх політичного устрою в контексті
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Проте, на жаль, у малому бізнесі відбувається скорочення робочих
місць (більше ніж на 4% другий рік поспіль). Зменшується як кількість
реально працюючих підприємств – лише 65%, так і їхня частка в
загальному обсязі реалізованої продукції.

За даними Світового банку щодо оцінки бізнес-клімату Україна
посідає 139 місце серед 175 держав. Кількість податкових платежів –
одна з найбільших у світі – 99. Більше лише в Узбекистані та Білорусі.
Складні і заплутані дозвільні процедури ставлять Україну поряд з 10
останніми країнами в списку, що знеохочує інвестиції – головний двигун
економічного розвитку. Тож виходить, що малий і середній бізнес ще
не став одним з національних пріоритетів.

Тому забезпечення високого рівня інвестування бізнесу стає
важливим завданням банківського капіталу. Саме банківське
кредитування є найефективнішим джерелом фінансових ресурсів для
малого бізнесу, чинником формування його інвестиційної моделі
розвитку.

Однак належна співпраця зазначених суб’єктів ринкової економіки
поки що відсутня. Представники банків і малого бізнесу з різних позицій
оцінюють це явище. Підприємці впевнені, що кредитування цього
сектора економіки не відповідає інтересам банківських структур. Ще
менше банки зацікавлені у пошуку інвестиційних проектів у сфері малого
бізнесу.

Представники банків, у свою чергу, виправдовують свою позицію
високими кредитними ризиками та відсутністю сталого попиту на
кредитні ресурси з боку малого бізнесу.

Подальший розвиток економіки вимагає, щоб відносини між
банками та малим бізнесом зі створення механізму інвестиційної моделі
розвитку останнього базувалися на стратегічному партнерстві.

Загальновідомо, що передумовою інвестиційної діяльності суб’єктів
малого бізнесу є насамперед власний нерозподілений прибуток та
амортизаційні кошти. Однак цих коштів замало, щоб бути
конкурентоспроможним суб’єктом.

В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів важливим
джерелом фінансування є банківський кредит, рівень якого є
недостатнім. Так, за перше півріччя 2008 року кредити банків склали
23,9% ВВП, тоді як у розвинених країнах вони перевищують 100%
ВВП. Низькою також є частка довгострокових кредитів та кредитів у
реальну економіку в їх загальному обсязі.

До причин недостатнього кредитування вітчизняної економіки
можна віднести: низький рівень капіталізації банків, малі обсяги

умовах застосування бюджетних методів регулювання цін буде суттєво
модифіковане у зв’язку з їх використанням вже не державними
органами влади, а керівництвом інтеграційного угруповання.
Запровадження митного союзу між Україною та країнами ЄС істотно
поліпшить торговельні відносини всередині економічного союзу і
сприятиме формуванню єдиного цінового простору, одночасно
гальмуючи темпи зростання цін.

Крім того, приведення вітчизняного законодавства у відповідність
до єдиних норм європейського права спонукатиме до більш
оптимального розподілу економічних ресурсів, посилення міжнародного
розподілу праці, мобільності робочої сили та врівноваження попиту і
пропозиції на переважній більшості ринків. Однак у зв’язку з тим, що
процеси першочергового накопичення капіталу в Україні ще не набули
завершеного вигляду, східноорієнтоване політичне лоббі відстоюючи
свої вузькокорпоративні приватновласницькі інтереси всіляко гальмує
інтеграційні процеси України, тим самим погіршуючи економічне
становище всього населення України в цілому і ситуації в сфері
ціноутворення та цінорегулювання зокрема.

УДК 336.72:332.2
БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
М.М. Свічинський

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Незважаючи на неоднозначні політико-економічні умови, не зовсім
сприятливі внутрішні і зовнішні фактори, фундамент висхідного руху
господарської системи України залишається і в 2008 році доволі міцним.
Головний індикатор економіки – зростання ВВП – за перше півріччя
поточного року збільшився на 6,3% [1].

Успішне функціонування економіки значною мірою залежить від
малого та середнього бізнесу. Так, кількість малих і середніх
підприємств за останні роки зросла на 17%, сягнувши 2,4 млн., кожен
десятий вітчизняний підприємець спроможний конкурувати на
міжнародному ринку. Всередині країни навіть за умови неповного
використання потенціалу цього бізнесового сектора (переважає
соціальна функція) він забезпечує 73% обсягу реалізованої продукції і
дає роботу 10 млн. чоловік, тобто кожному другому працюючому
українцеві.
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договору зобов’язані чинити в стосунках одна з одною й відкрито,
доводячи до відома всі важливі факти, які мають значення для іншої
сторони.

При укладанні договору страхування страховик як продавець
страхових послуг має переваги перед страхувальником у плані
визначення умов страхування. Йому заздалегідь відомі всі нюанси та
особливості страхових відносин. Крім цього, страховик самостійно
розробляє умови страхування з якими страхувальник звичайно може
ознайомитися до укладання договору страхування, але страхові
відносини настільки складні та специфічні, що усвідомити їх в повному
обсязі, особливо без достатніх знань страхової справи, практично
неможливо.

Страхувальник, у свою чергу, знаходиться в більш виграшному
становищі в плані реальної оцінки страхового ризику. Оскільки тільки
він володіє повною інформацією про об’єкт страхування. На противагу
страховик, зазвичай, не повною мірою володіє інформацією про
страховий ризик. При цьому, страховик, наприклад, може провести огляд
майна, але не вся важлива інформація може бути з’ясована за
результатами огляду.

Таким чином, як страховик, так і страхувальник володіють певними
перевагами один перед одним. Наявність принципу «найвищої довіри»
виправляє ситуацію, урівноважує положення сторін при укладанні
договору страхування. Протягом дії договору страхування цей принцип
продовжує діяти, вимагаючи від страхувальника повідомлення про
підвищення страхового ризику або про зміни в окремих обставинах.

Але, останнє припущення не є обов’язком для виконання в усіх
країнах. Зокрема, у Великій Британії зобов’язання страхувальника
надавати страховику всю суттєву інформацію про ризик припиняється
з укладанням договору страхування. Англійське страхове право не
передбачає обов’язок страхувальника повідомляти страховика про
будь-які зміни в наведених раніше (при укладанні договору страхування)
обставинах або виникненні нових. Винятком є тільки серйозні зміни
обставин, наприклад, початок військових дій у місці знаходження майна
– такі факти повинні бути терміново повідомлені страховику.

Особливого значення набуває принцип «найвищої довіри» при
настанні страхового випадку. Вимоги щодо дотримання цього принципу
стосовно  страхового випадку означають, що кожна зі сторін повинна
надати іншій стороні всю інформацію, яка стосується страхового
випадку, здатну вплинути на страхову виплату. Більшою мірою, цей
обов’язок стосується страхувальника, але іноді виникають і ситуації,

строкових депозитів, високі відсоткові ставки за кредитами, великі
кредитні ризики тощо. Виходячи з аналізу кредитної ситуації в країні,
на нашу думку, можна запропонувати деякі заходи, спрямовані на
вдосконалення інвестиційної моделі розвитку малого бізнесу, так і
національної економіки в цілому.

По-перше, слід підвищити  рівень капіталізації банків як за рахунок
акціонерів, так і на основі концентрації банків внаслідок їх злиття або
приєднання. По-друге, запровадити дієвий механізм захисту прав
кредиторів шляхом створення ефективної системи кредитного
гарантування. Також суттєве збільшення пасивів банків можна
здійснити за рахунок стимулювання банківських заощаджень населення
через наближення вітчизняної системи гарантування депозитів фізичних
осіб до стандартів ЄС. Слід ширше використовувати право
Національного банку України здійснювати рефінансування банків з
метою цільового використання коштів для кредитування
високоефективних інвестиційних проектів під гарантію Уряду. Потребує
подальшого вдосконалення відсоткова політика НБУ на основі
підвищення рівня стабільності облікової ставки протягом року та її тісна
корекція в залежності від рівня інфляції. Необхідно підвищити
ефективність лізингового механізму на основі надання учасникам
лізингової угоди права самостійно визначати тривалість корисного
використання об’єкта лізингу, терміну викупу та його ціну.

У цілому, реалізація інвестиційної моделі розвитку малого бізнесу
неможлива без активної участі банківського капіталу в забезпеченні
його фінансовими ресурсами в умовах глобалізаційних процесів, що
дозволить йому досягти стратегічних переваг в конкурентній боротьбі.

Література
1. Економіка України за січень-червень 2008 року // Урядовий

кур’єр. – 29 липня 2008 року. – № 137. – С.7.

УДК 368
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ «НАЙВИЩОЇ ДОВІРИ»

В СТРАХУВАННІ
Н.В. Ткаченко

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Як відомо, принцип «найвищої довіри» застосовується до договорів,
у яких одна зі сторін має більш виграшне становище порівняно з іншою.
В страхуванні сутність цього принципу полягає в тому, що сторони



134 135

Рис. 1. Характеристика економічної діагностики

Діагностика - це постановка діагнозу, виявлення відхилень від
норми, виявлення патології та розробка рекомендацій щодо розв’язання
певних проблем та завдань, а також на підставі висновків та
рекомендацій  прийняття управлінських рішень.

Економічна діагностика якісно відрізняється від аналізу. Діагностика
вирішує основну проблему: встановлює необхідне й достатньо якісне
та кількісне поле порівнянь і кількісні нормативи показників об’єкта
дослідження, враховуючи тенденції розвитку господарюючого суб’єкта
галузі, суспільства, традиції з метою подальшого порівняння  поточного
стану параметрів об’єкта дослідження з визнаними в даний момент
оптимальними або домінуючими.

Метою діагностики є: оцінка існуючого стану та визначення
проблем розвитку. Відмінною рисою діагностики у порівнянні з
традиційним аналізом  вважають можливість використання
опосередкованої інформації, яка не може бути використана в аналізі.
Для економічної оцінки доцільно використовувати кількісну інформацію,
яка існує на підприємстві у документах звітності або прогнозах.

Для встановлення діагнозу необхідно використовувати інформацію,
яку отримують на підставі прогнозних даних, а також даних обліку,
аналізу та аудиту. Таким чином, елементами діагностики є: аналіз, облік,
контроль, оцінка, планування, прогнозування, мотивація, організація,
стратегія, прийняття рішень (рис. 2).

коли страховик володіє більшою інформацією про страховий випадок
(наприклад, у результаті проведеного огляду аварійним комісаром).

Таким чином, обидві сторони договору страхування повинні
надавати одна одній повну та правдиву інформацію, що стосується
страхового випадку, якою вони володіють. Приховування відомостей
стосовно страхового випадку, або надання недостовірної інформації є
порушенням принципу «найвищої довіри». Недотримання принципу
«найвищої довіри» однією зі сторін дає право іншій стороні вимагати в
судовому порядку визнання договору страхування недійсним.
Показовим у такому разі є приклад англійського страхового права, в
якому зазначається, якщо порушення принципу «найвищої довіри» було
допущено страхувальником  хоча б в одному страховому випадку, то
страховик має право вимагати визнання всього договору страхування
недійсним, що означає відмову у виплаті за всіма іншими страховими
випадками, які могли б відбутися за даним договором страхування,
навіть якщо б відносно останніх страхувальник поводив себе чесно.

УДК 338
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Н.М. Третяк

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Становлення ринкової економіки та розвиток конкурентних відносин
між її суб’єктами в Україні вимагають впровадження керівного і
одночасно керованого організаційно-економічного механізму, здатного
забезпечити стабільне функціонування підприємств. Одним із основних
складових елементів управління підприємством є економічна
діагностика.

Термін «діагностика» запозичений з медицини. Слово «діагноз» (від
грецького «діагнозис») означає розпізнавання, визначення. Він являє
собою процес дослідження об’єкта діагнозу з метою отримання
висновку про стан об’єкта діагнозу.

Економічна  діагностика – це аналіз та оцінка економічних показників
роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів та іншої
інформації з метою виявлення можливих перспектив розвитку
підприємства і наслідків поточних управлінських рішень. В результаті
діагностики формуються висновки щодо необхідності прийняття певних
рішень [1].
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продуктивно, дешевше або з більшими споживчими якостями ніж
подібні операційні системи конкурентів. Досконалі операційні системи
конвеєрного типу гарантували більшу прибутковість і феноменальний
успіх в бізнесі.

Зростання темпів змін і економічного розвитку світової спільноти
обумовлюють зовсім інші вимоги до умов ведення бізнесу і досягнення
успіху в цьому. Будь-яка досконала операційна система вимагає значних
витрат часу і ресурсів, а динамічні умови ринку можуть найактуальнішу
сьогодні продукцію чи послуги завтра зробити нікому не потрібними і
доведеться нове обладнання для продукування такого товару здавати
на брухт, маючи великі збитки. На жаль, подібне все більше стає
нормою сучасних динамічних умов господарювання.

Якщо уважно проаналізувати численну наукову й учбову літературу
інвестиційного спрямування, то стає зрозумілим певний методологічний
недолік, який присутній у всіх учбово-методичних виданнях – там
розглядаються не процеси, а факти інвестування капіталу. Типовою
картиною інвестування капіталу взагалі вважається передумова
одномоментного характеру даного процесу. Саме на такій передумові
побудовано більшість прикладів процесів і проектів інвестування
капіталу, як наведені у численних підручниках і посібниках. У даному
випадку спрощення задач аналізу відводить від сутності самого
процесу інвестування, його внутрішньої і зовнішньої логіки, численних
обмежень реальної дійсності, величезного різноманіття варіантів його
можливих проявів. Прості схеми коректно репрезентують лише
найпростіші інвестиційні процеси, в той час, як реалізація більшості
підприємницьких ідей і проектів вимагає ексклюзивного і складного
набору витрат інвестиційного спрямування, фінансова логіка яких
вимагає виділення не річних інвестиційних потреб, а більш детального
розгляду логіки інвестування.

Вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності
підприємців у здійсненні своїх ініціатив і ефективності прояву факторів
банківської сфери, які їм допомагають і створюють передумови
здійснення підприємницьких ініціатив, у контексті з визначеними
прогнозними напрямками охоплює також вдосконалення традиційних
підходів до надання знань і навичок у напрямку інвестування капіталу.
Більш кваліфіковані й ефективні дії, як однієї так й іншої сторони,
об’єктивно спрямовані на прискорення розвитку підприємництва в
країні, її найскорішого виходу на світовий рівень і стандарти у цьому,
на пошуки свого гідного місця у системі розподілу праці та сфер
діяльності на світовому рівні.

Рис. 2. Логічна структура складових елементів діагностики

Література
1. Косянчук, Т.Ф. Економічна діагностика [Текст]: навчальний

посібник / За ред. Т.Ф., Косянчук, В.В. Лук’янова, Н.І. Майорова,
В.В. Швид. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 452 с.

УДК  336. 714
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ І БАНКІВСЬКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ

ІНВЕСТУВАННЯ КАПІТАЛУ
О.Г. Харічкін

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ
А.М. Харченко

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Сучасний історичний період розвитку країни характеризується
певною змішаною картиною, в якій одночасно присутні залишкові риси
і впливи централізованого господарювання і, поки що недостатньо міцні,
прояви ринкової економіки. Однією із суттєвих рис теперішньої
економіки країни є те, що зараз активно напрацьовуються й
апробовуються на практиці теоретичні й методологічні засади побудови
господарської діяльності не на адміністративно-командних, а на
підприємницьких засадах і стимулах розвитку.

Найхарактернішою рисою сучасного розвитку світової економічної
теорії і практики є зростання уваги до інвестиційної складової
господарської діяльності. Певний період еволюції суспільства аксіомою
успіху в бізнесі вважалася передумова створення досконалої операційної
системи, здатної виробляти продукцію чи надавати послуги більш
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людський капітал. Так, Російська Федерація з 2005 року сформувала
національні проекти, де передбачається посилене державне
інвестування соціальної сфери. Охорона здоров’я, освіта, доступне
житло, розвиток АПК – названі пріоритетними національними
проектами, які почнуть виконуватись у першу чергу.

Промислово-розвинуті країни світу інвестують значну частку
інноваційних процесів. При цьому застосовують адміністративно-
відомчу форму державного регулювання інновацій, що передбачає
пряме дотаційне фінансування, згідно із законами про сприяння
інноваціям, та програмно-цільову форму державного регулювання, що
передбачає контрактне фінансування інновацій шляхом державних
цільових програм підтримки нововведень, надання фірмам спеціальних
кредитних пільг тощо.

Інвестиційні процеси, які відбуваються у Франції, мають програмно-
орієнтовані ознаки, що означає високу частку державних інвестицій,
широкі кредитні та податкові стимули, державні гарантії, скеровані на
реалізацію державних інвестиційних планів. При цьому уряд не
втручається в діяльність окремих фірм, але водночас сприяє припливу
інвестицій у малоприбуткові галузі. Реалізація цього типу інвестиційного
процесу вимагає суттєвих бюджетних видатків.

У Великобританії діє державна програма надання субсидій
підприємствам, згідно з якою підприємці мають можливість
відшкодування до 50 % витрат на здійснення інновацій.

Отже, інвестиційна політика промислово-розвинених країн світу
характеризується двома основними рисами: по-перше, збільшенням
обсягу інвестицій у наукомісткі і такі, що визначають науково-технічний
прогрес, галузі і виробництва; по-друге, високою питомою вагою
капіталовкладень, що спрямовуються на модернізацію і реконструкцію
традиційних галузей економіки на основі новітніх досягнень науки і
техніки.

УДК 331.25
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
О.В. Шабанова

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Для України сьогодні пенсійне забезпечення громадян є
надзвичайно важливою соціально-економічною проблемою [1, с. 207].
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УДК 351.72
ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
І.С. Чорногал

Університет банківської справи НБУ

Науково-технологічний розвиток сприяє залученню інвестицій у
підприємства, установи, об’єднання, які займаються розробкою нових
технологій, методів виробництва або навчання та пошуком нових шляхів
діяльності і вдосконалення вже існуючих. Загалом від цього залежить
економічне зростання країни. Провідні держави світу у практиці мають
такий спосіб фінансування проектів та програм розвитку як державне
інвестування, яке здійснюється державними, регіональними органами
влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних
коштів, позабюджетних фондів або позикових ресурсів.

У розвинутих країнах світу, держава здійснює фінансування
переважної більшості фундаментальних наукових досліджень і науково-
технічних розробок. Також, дуже поширеним об’єктом фінансування є
вкладання значних коштів у венчурні підприємства. Особливого
значення в системі державного інвестування мають об’єкти виробничої
інфраструктури (транспорт і транспортне господарство, лінії
електропередач, засоби передавання та опрацювання інформації тощо).
Крім цього значні державні вкладення здійснюються у соціальну сферу
(будівництво об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та інше). Після
визначення джерел фінансування вибирають інструменти залучення
капіталу і визначають тип фінансування.

У західних країнах, крім традиційних способів залучення капіталу
(акціонування, боргове фінансування, кредитування, оренда тощо),
з’явились нові, такі як франчайзинг, лізинг, форфейтинг, венчурне
фінансування, селенг та інше. Для забезпечення інвестору економії
інвестиційних ресурсів необхідною умовою є вибір оптимального
способу залучення капіталу.

Економічна модель розвитку зарубіжних країн в основному
ґрунтується на економіці знань, що означає здійснення інвестицій в
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2) недержавний пенсійний фонд є могутнім інститутом додаткового
соціального забезпечення;

3) недержавний пенсійний фонд є інститутом фінансового захисту
окремого громадянина і підприємця;

4) недержавний пенсійний фонд є фінансовою установою, в рамках
якого збираються тимчасово вільні величезні кошти підприємств
і громадян, що можуть бути спрямовані на розвиток всієї
економіки України.

Отже, набуття населенням позитивного досвіду вкладення коштів
у фонди сприятиме розвитку недержавного пенсійного забезпечення,
практиці та довірі до довгострокового інвестування у недержавні
пенсійні фонди.
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УДК 336.77:332.2
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОНДІВ

ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
Т.В. Шевчук

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Останнім часом спостерігається зацікавленість бізнесу у
фінансуванні будівництва житла за допомогою механізму Фонду
фінансування будівництва (ФФБ). Забудовнику вигідно здійснювати
фінансування будівництва через фонди, бо саме так він демонструє
свою відкритість, що є необхідною запорукою від можливих ризиків
при залученні коштів інвесторів. Отже, можна стверджувати, що участь
у фондах це – крок до становлення цивілізованих норм інвестиційної
діяльності, особливо при використанні коштів дрібного інвестора або
при інвестуванні коштів багатьох дрібних інвесторів в один інвестиційний
проект.

Питання фінансування житлового будівництва за рахунок залучених
джерел знаходить відображення в тематиці та напрямах досліджень
вітчизняних науковців, провідними з яких є: О.Л. Вовченко, А.Ф. Гойко,
О.С. Іванілов, М.В. Іщук, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, І.І. Коркуна,

Світова практика пенсійного забезпечення громадян свідчить про
те, що обов’язкове пенсійне забезпечення, яке здійснюється за рахунок
коштів держави, як правило, гарантує лише мінімальний прожитковий
рівень. Вищий прожитковий рівень може забезпечити тільки додаткове
пенсійне забезпечення.

Процес розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні є
довготривалим, оскільки пов’язаний з певними труднощами:
нестабільністю економічної системи, недовірливим ставленням
громадян до реформ у державі, наявністю незначного досвіду
функціонування цих інститутів, низьким рівнем роз’яснювальних робіт
щодо змісту накопичувальної пенсійної системи в суспільстві,
недостатньою зацікавленістю роботодавців у фінансуванні
недержавних пенсійних програм для працівників тощо.

Враховуючи те, що основним принципом системи недержавного
пенсійного забезпечення є добровільність, найбільш стримуючим
фактором на шляху активної діяльності пенсійних фондів є низький
рівень поінформованості населення про цю систему та високий рівень
недовіри до нового виду фінансових інститутів. Для добровільного
прийняття рішення про участь у цій системі учасник повинен мати
можливість вільного доступу до інформації як про діяльність окремих
її суб’єктів, так і про систему в цілому.

На відміну від розвинених країн світу, в Україні ринок недержавного
пенсійного забезпечення суттєво поступається ринку послуг
інвестиційних фондів. Основною проблемою відставання є відсутність
державної підтримки у розвитку третього рівня пенсійної системи та
зволікання із запуском другого накопичувального рівня, який би суттєво
мобілізував діяльність недержавних пенсійних фондів.

Готовність вітчизняного ринку недержавного пенсійного
забезпечення до активної роботи з пенсійними внесками
підтверджується створенням відповідної інфраструктури ринку,
налагодженням механізму взаємодії між основними учасниками
системи недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів
свідчать про поступове збільшення уваги до них з боку роботодавців
та населення, що забезпечує подальший розвиток накопичувальної
системи пенсійного забезпечення в Україні [2, с.16].

Оцінюючи позитивні сторони функціонування недержавних пенсійних
фондів зазначимо:

1) у розвитку системи недержавних пенсійних фондів зацікавлені
держава, працедавець, працівник, профспілка, підприємець і
окремий громадянин;
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Вище зазначене дає підстави стверджувати: створення фонду виду
Б – більш тривала і дорого вартісна процедура, ніж створення ФФБ
виду А. Адже, для функціонування фондів виду Б слiд додатково
отримати дозвiл вiд Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг. Як стверджують фахiвцi, низка компанiй вже отримала такi
дозволи, але створювати фонди виду «Б» вони наразi не поспiшають.
Вочевидь, побоюються фiнансової вiдповiдальностi – бо кошти на
будiвництво витрачаються солiднi. Вiдтак, нинi у нашiй державi активно
дiють лише ФФБ виду «А», в яких, ще раз пiдкреслимо, всi фiнансовi
ризики бере на себе саме забудовник.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ
РИЗИКОМ БАНКІВ

О.Є. Ширягіна
Херсонський національний технічний університет

Банки відіграють важливу роль в економічних перетвореннях
України на сучасному етапі як регулятори грошового обігу й механізми
акумуляції та перерозподілу грошових ресурсів. Вони володіють дієвими
важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери економіки.
Діяльність банків впливає на формування й розвиток практично всієї
системи відносин у країні. В умовах періоду становлення економіки
України, який характеризується нестабільністю, комерційні банки
змушені постійно вдосконалювати стратегію й тактику своїх операцій,
щоб збільшити власну надійність.

Г.Я.  Лила, К.В. Паливода, О.М. Панько, О.В. Сударенко,
М.В. Тітенкова, А.М. Тугай, В.Г. Федоренко та ін. Разом з тим
залишається не дослідженою проблема недосконалості організаційно-
економічних засад функціонування фондів фінансування.

Метою цього дослідження є вивчення сучасного стану Фондів
фінансування будівництва, які представляють собою один  із
універсальних інструментів фінансування житлового будівництва в
Україні.

Дослідження сучасного стану ФФБ свідчить, що за останні чотири
роки кількість фінансових компаній, якими були створені ФФБ, постійно
зростає. Якщо у 2004 р. 7 фінансових компаній створили 12 ФФБ, то у
2007 р. 65 компаній створили 304 ФФБ [1, с.7]. Протягом 1 кв. 2007
року кількість довірителів (фізичних та юридичних осіб) зросла на 1702
особи (26 %) та станом на 31.03.07 становила 8172 осіб. На кінець 1
кв. 2007 року від 8172 довірителів залучено 3,4 млрд. грн. На
фінансування будівництва житла, з них 3,1  млрд. грн. (90 %) – від 8066
фізичних осіб, решта 0,3 млрд. грн. – від 106 юридичних осіб [2].

Наголосимо, що стаття 11 Закону України «Про фінансово-кредитні
механізми та управління майном при будiвництвi житла та операціях з
нерухомістю», передбачає існування ФФБ двох видів: ФФБ виду А та
ФФБ виду Б [3]. З’ясуємо відмінності між ними.

Для ФФБ виду А Забудовник визначає: поточну ціну вимірної одиниці
об’єкта будівництва, споживчі властивості об’єктів інвестування;
коефіцієнти поверху і комфортності, приймає на себе ризик щодо
недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва.
Забудовник бере на себе зобов’язання: своєчасно ввести його в
експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.

Для ФФБ виду Б Управитель визначає: поточну ціну вимірної одиниці
об’єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності, приймає на
себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження
об’єкта будівництва. Забудовник бере на себе зобов’язання:
дотримуватися рекомендацій управителя щодо споживчих
властивостей об’єктів інвестування; здійснювати спорудження об’єктів
будівництва без порушення графіків  будівництва та відповідно до
проектної документації і в межах загальної вартості будівництва,
погодженої з Управителем; своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі
виконання Управителем графіка фінансування будівництва. У ФФБ виду
А забудовник має більше самостійності, однак несе і більше ризиків у
порівнянні з ФФБ виду Б [4].
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клієнтом. Саме від аналізу цих параметрів діяльності позичальника
значною мірою залежать перспективи використання ним позичених
коштів та їх своєчасного повернення. Навіть попри те, що така оцінка
має до певної міри суб’єктивне спрямування, від неї має залежати
принципове рішення, чи провадитимуться взагалі переговори з клієнтом
стосовно видачі кредиту, адже в багатьох випадках об’єктивні
можливості підприємства ефективно використовувати і своєчасно
повертати позичку банку визначаються суб’єктивними якостями його
керівництва.

Вибір комерційним банком оптимальних напрямків оцінки репутації
позичальника в процесі аналізу кредитоспроможності та їх ретельне
дотримання на практиці може стати фактором суттєвого поліпшення
аналітичної роботи в даній сфері, а відтак - підвищення ефективності
організації грошово-кредитних відносин загалом.

Передусім, комерційні банки в перехідний до ринку період не мають
надійно розробленого процесу управління кредитним ризиком. Серед
найбільш частих недоліків у цьому процесі можна виокремити такі:
відсутність розробленої або документально оформленої політики, яка
б створювала надійну основу управління ризиками; захищеність
вартості застави або недостатня його ліквідність; відсутність перевірок
цільового використання позики тощо. Ці недоліки відображаються в
ризику кредитного портфеля, включаючи надмірну концентрацію
кредитів, які надаються одній галузі, у великій частці непрацюючих
кредитів у портфелі, збитках за кредитними операціями. Банківські
ризики можуть бути зумовлені й неправильно обраною стратегією банку
та незадовільним рівнем керівництва. Низька якість управління
активами, неефективність внутрішньобанківського контролю й
організаційної структури, недостатня фахова підготовка персоналу
сприяють зниженню стійкості комерційного банку.

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України
й перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів
до забезпечення надійності функціонування всіх сфер ринкової
інфраструктури загалом, і банківської системи зокрема. Адже без
надійного й сильного банківського сектору не може бути успішною
економічна політика будь-якого уряду. У зв’язку з функціонуванням
комерційних банків у нових умовах важливе місце в їх діяльності повинна
посісти стратегія управління кредитним ризиком.

Управління ризиком - заходи, які спрямовані на мінімізацію витрат
і пошук оптимального співвідношення дохідності й ризику, які
включають оцінку, прогноз, запобігання та регулювання відповідного
ризику. Управління ризиком охоплює, зокрема, процес систематичного
виявлення джерел ризиків, визначення їхніх чинників, класифікації,
прогнозування та оцінювання ступеня ризиків.

Останнє десятиріччя характерне відсутністю комплексних
теоретичних досліджень і розробок практичних інструментів щодо
роботи з кредитними ризиками, що виникають у процесі банківської
діяльності. Тому важливого практичного значення набуло питання
виявлення, оцінки та добору сучасних методів управління кредитним
ризиком, пошуку нових, дієвих шляхів удосконалення кредитних
операцій, що дозволило б банківському персоналу вибрати найкращу
стратегію управління активними операціями, забезпечивши найбільшу
віддачу та найменші втрати.

Питання вдосконалення та застосування оцінки
кредитоспроможності позичальників, як одного з найефективніших
методів зниження банківських ризиків загалом і кредитного зокрема,
потребує подальших наукових досліджень і розробок. Зокрема, вивчення
та практичне застосування оцінки фінансового стану й діяльності
підприємства загалом, впровадження в повсякденну банківську
практику конкретних методик і способів аналізу кредитоспроможності
позичальників, що сприятиме поліпшенню ефективності функціонування
вітчизняних банків, підвищить надійність, стійкість, маневреність усієї
банківської системи України.

Важливим моментом у системі заходів з удосконалення роботи
банку з управління кредитним ризиком індивідуального позичальника
є ретельніший підхід до оцінки його ділової репутації разом із
показниками фінансового стану, ефективності господарської діяльності
та грошових потоків; сукупності параметрів, котрі з нефінансового боку
характеризують функціонування підприємства, надаючи комерційному
банку можливість оцінити перспективи співробітництва з даним
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передбачені Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості
та етики. Методику аудиту можна визначити як науково обґрунтований
механізм застосування методичних процедур та прийомів для
досягнення мети дослідження об’єкта аудиту.

Міжнародні стандарти передбачають, що методику аудиту аудитори
обирають самостійно, виходячи з умов завдання для аудиту. Однак,
такий вибір можна зробити за умови наявності базових методик для
аудиту як окремих статей, так і повного пакету фінансової звітності.

Таким чином, розвиток аудиту в Україні та підвищення його
ефективності в значній мірі залежить від впровадження Національної
практики аудиту як сукупності рекомендацій з аудиту, які не мають
статусу стандартів,  визначених регуляторним органом на
загальнодержавному рівні.
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ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
СИСТЕМ ОБЛІКУ

О.П. Кундря-Висоцька
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Аналізуючи  «рівень міжнародності» існуючих на сьогодні світових
систем обліку та звітності (МСФЗ, US GAAP, UK GAAP) слід
відзначити, що для  Євросоюзу найбільш актуальними є перші.
Американські та британські стандарти не мають суттєвих
відмінностей від МСФЗ, більше того, US GAAP, UK GAAP, сформовані
в рамках англо-саксонської системи бухгалтерського обліку,  приблизно
в однаковій мірі вплинули на методологію сформованих пізніше МСФЗ.
Безумовно, відхилення між цими трьома системами є.

Так, US GAAP  у більшій мірі базуються на правилах, в той час дві
інші системи – на принципах бухгалтерського обліку.  Реально це
проявляється у тому, що у Великобританії, наприклад, основоположною
є вимога «правдивого та справедливого відображення». Це означає,
що якщо діючі вимоги не дають такого відображення, на думку

Секція ІV
Облік і аудит банківської діяльності

УДК 657.6(075.8)
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ

М.Й. Гедз
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Аналіз міжнародного досвіду впровадження незалежного аудиту
вказує на  провідну роль у розробці базових методик аудиту професійних
організацій аудиторів. Так, загальноприйняті стандарти аудиторської
діяльності США (GASS) нараховують лише три стандарти, які мають
безпосереднє відношення до методики аудиту. Разом з тим,
професійною організацією аудиторів – Американським інститутом
присяжних бухгалтерів (AICPA) – розроблено та прийнято понад 60
спеціальних постанов-коментаріїв, які обов’язкові до використання
аудиторами [1]. У такий спосіб професійна організація постійно
актуалізує положення стандартів та створює національну практику
аудиту.

З 2003 року Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та
етики, що розроблені Міжнародною федерацією бухгалтерів, прийняті
Аудиторською палатою України  в якості Національних стандартів
аудиту та підлягають обов’язковому застосуванню до проведення
аудиту річної фінансової звітності.

Для обґрунтування висновку за наслідками виконання завдання з
аудиту аудитору необхідно отримати достатні та відповідні докази.
Достатність є мірою кількості доказів, а відповідність – якості доказів.

Необхідні докази аудитор отримує виконанням відповідних
аудиторських процедур. Аудиторські процедури – це дії аудитора,
спрямовані на отримання достатніх та відповідних доказів шляхом
науково обґрунтованого застосування методичних прийомів аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики [2]
передбачають для досягнення обґрунтованої впевненості обов’язкове
виконання аудитором у повному обсязі таких аудиторських процедур:

1) визначення та оцінка ризиків;
2) оцінка ефективності внутрішнього контролю;
3) процедури по суті.
Таким чином, для досягнення обґрунтованої впевненості необхідна

відповідна методика аудиту, яка має враховувати обов’язкові процедури,
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ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННІ
ЗВІТНОСТІ
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

На сьогодні існує низка невирішених та проблемних питань, які
ускладнюють роботу бухгалтерів, унеможливлюють однозначне
трактування окремих економічних категорій, створюють певні
перешкоди при формуванні фінансової звітності.

Принципово важливим питанням бухгалтерського обліку є
класифікація видів діяльності та критеріїв, які покладено в їх основу. З
метою формування фінансових результатів П(C)БО 3 «Звіт про
фінансові результати» передбачено поділ господарської діяльності на
звичайну та надзвичайну. Звичайна діяльність трактується як «будь-
яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її
забезпечують, або виникають внаслідок її проведення». Надзвичайні
події відрізняються від звичайних операцій тим, що їх повторення або
періодичність у наступних звітних періодах не передбачається (не
очікується). Причому в Звіті про фінансові результати результат
звичайної діяльності та надзвичайних подій відображається окремо з
метою виключення впливу надзвичайних операцій на показники
звичайної діяльності підприємства.

П(С)БО 3 в рамках звичайної діяльності чітко виділено лише один
її вид – операційна діяльність. Разом з тим визначення операційної
діяльності, яке дано в стандарті і яке трактується як «основна
діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю», дає підстави зробити
висновок, що при формуванні результатів господарювання
підприємства потрібно враховувати три зазначених у визначенні видів
діяльності. Але методикою обліку фінансових результатів вони

працівників обліку та керівництва, вони можуть  використовувати
альтернативні варіанти обліку з тим, щоб досягти такого результату.
У США звітність  повинна бути складена у відповідності з US GAAP
та іншими правилами ( наприклад, Комісії з цінних паперів та бірж) і
суб’єкти бізнесу не можуть відхилятися від існуючих вимог та правил
обліку.

Слід зауважити, що для країн постсоціалістичного простору, що не
застосовують англо-саксонську модель, ці суперечності мають, скоріш
за все, академічний характер, оскільки для них  більш суттєвими є
концептуальні розходження між національними та міжнародними
системами обліку.

Саме тут  на сьогодні  має місце проблема застосування
міжнародних стандартів, особливо для  потужних корпоративних
структур, які виходять на світовий ринок. Використовуючи національні
стандарти, їм доводиться коригувати звітність в залежності від того,
на який ринок вони виходять – американський чи європейський.

Справа в тому, що звітність, складена  у відповідності з МСФЗ,
визнається американськими біржами лише частково, після коригувань
у відповідності з US GAAP. Втім, слід відзначити, що  до кінця 2010
року в США планують відмінити такий перерахунок. Це вже крок у
сторону зближення до МСФЗ. Лондонська біржа вже зараз визнає як
міжнародну, так і американську звітність. Більше того, Рада зі
стандартів фінансової звітності США підписала погодження з
Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності про усунення
відхилень між американською та міжнародною системами обліку [1].

Отже, намітились чіткі тенденції до злиття міжнародних стандартів
у єдину систему. Безумовно, така необхідність  пов’язана з
глобалізацією світової економіки. За останні  роки суттєво зросла роль
інтеграції та глобалізації фінансових ринків. Так, наприклад, сьогодні
495 не американських компаній  із 47 країн знаходяться у лістингу Нью-
Йоркської біржі, що складає 20% лістингу і 33% загальної ринкової
капіталізації [2]. Визнаючи  ступінь взаємозв’язку міжнародних ринків
капіталу, Форум Фінансової Стабільності (Finansial Stabiliti Forum)
ідентифікував  МСФЗ як один із глобальних стандартів, необхідних
для  стійкого функціонування глобальної економіки, у зв»язку з чим
все більше країн  починають використовувати МСФЗ як основу для
складання фінансової  звітності, оскільки це підвищує рівень прозорості
звітності, ініціює потік інвестицій.
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ЧЛЕНІВ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ
МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Н.П. Горідько
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Удосконалення процесу управління ліквідністю та
платоспроможністю членів платіжних систем є однією із основних
функцій їх менеджменту, оскільки гарантує виконання місії платіжної
системи – забезпечення повного проведення розрахунків у визначений
термін. Особливо актуальним це питання постає в умовах глобалізації
та інтеграції світової економіки.

Безпосередніми членами платіжних систем в Україні на сьогодні
виступають переважно банківські установи, адже саме вони
забезпечують проведення процесу розрахунків. Вітчизняні банки беруть
участь у функціонуванні власних внутрішньобанківських, національних
та міжнародних платіжних систем.

Досліджуючи вплив світової інтеграції на фінансовий стан банків
ми виявили, що постійне зростання питомої ваги установ з іноземним
капіталом створює передумови для поширення кризових явищ на ринку
фінансових послуг та сприяє виникненню ризиків неплатежів, що,
безперечно, негативно відобразиться на функціонуванні платіжних
систем. В окремих ситуаціях материнські банки можуть виявитися не
в змозі фінансово підтримати власні дочірні структури і розрахуватися
за їхніми зобов’язаннями і не гарантуватимуть остаточного розрахунку.

Окрім того, ці банки отримують конкурентні переваги в залученні
коштів шляхом зовнішніх запозичень за досить низькими процентними
ставками, порівняно з банками без іноземного капіталу. Основну масу
ресурсів вітчизняних банків, в капіталі яких відсутні зовнішні вкладення,
становлять залучені кошти, середньозважена ставка за якими у І
кварталі поточного року складала 7,7% річних. За умов зростання
інфляції, що з квітня 2007 року по квітень 2008 року збільшилася на
30%, банківська система знову може втратити довіру власних клієнтів,
а особливо фізичних осіб.

враховані опосередковано. Такий висновок підтверджується
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, в якій передбачено використання рахунку 79 «Фінансові
результати» для обліку й узагальнення інформації про фінансові
результати діяльності підприємства за такими напрямками: результат
операційної діяльності, результат фінансових операцій, результат іншої
звичайної діяльності та результат надзвичайних подій. Виходячи з
наведеного, можна зазначити, що для формування фінансових
результатів звичайна діяльність поділяється на три види: операційну,
фінансову, іншу.

Іншу класифікацію видів діяльності запропоновано нормативною
базою з бухгалтерського обліку стосовно грошових потоків. З огляду
на даний критерій рух грошових коштів розкривається з точки зору
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Доречно відзначити,
що визначення операційної діяльності і для фінансових результатів, і
для грошових потоків є спільним. Стосовно фінансової та інвестиційної
діяльності П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» дано таке їх
визначення: «Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до
змін розміру і складу власного і позичкового капіталу; інвестиційна
діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а
також, тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів».

Доречно зазначити, що в складі грошових потоків від інвестиційної
діяльності у Звіті про рух грошових коштів є надходження грошових
коштів у вигляді дивідендів, які є складовою доходу від участі капіталу,
який з позиції формування фінансових результатів є фінансовим доходом.
Обумовлюється це подвійною природою такого активу як фінансові
інвестиції.

Враховуючи вищенаведене, необхідно внести однозначність у
класифікацію видів звичайної діяльності господарюючого суб’єкту як
для визначення фінансових результатів, так і для відображення руху
грошових коштів. Це призведе до відповідності побудови обліку
методичним засадам формування фінансової звітності.
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модифікуються і вдоскона-люються, а час обслуговування клієнтів
зменшується. Це досягається за рахунок високого рівня автоматизації
всіх банківських операцій та використання мережі інтернет при
здійсненні платіжних операцій. Дбаючи про комфорт та економію часу
своїх клієнтів, банки пропонують скористатися особливим
інструментом для управління банківськими рахунками – системою
інтернет-банкінгу. Використовуючи комп’ютер, підключений до мережі
Інтернет, за допомогою цієї системи можна керувати своїми рахунками
в банку, картковими рахунками, платіжними картками, контролювати
їх використання не відвідуючи установи банку.

Система інтернет-банкінгу сьогодні є практично захищеною, бо
вона має механізм взаємної аутентифікації банку і клієнта; забезпечує
захист операцій клієнта за рахунок застосування паролів, які
зберігаються в системі в зашифрованому вигляді; гарантує
конфіденційність даних, які передаються захищеними каналами зв’язку
завдяки використанню при обміні інформацією сертифікованих засобів
криптографічного захисту; виконує постійний контроль цілісності і
достовірності переданої інформації; використовує механiзми
електронного цифрового пiдпису клiєнта пiд усiма фiнансовими
документами.

Недоліки роботи системи інтернет-банкінгу з точки зору її захисту:
незважа-ючи на велику увагу, яку банки приділяють захисту інформації
клієнтів, існує постійна загроза її перехоплення та спотворення;
конфiденцiйнiсть та захищенiсть iнформацiї залежить не лише від банку,
але й великою мірою від клієнта; для ви-конання операцій в системі
інтернет-банкінгу потрібен спеціальний (часто одноразовий) пароль чи
система паролів або спеціальний ПІН2-код та необхідна кількість
електронних підписів; криптографічні методи захисту інформації від
несанк-ціонованого доступу (в т.ч. шифрування інформації) не завжди
застосовуються при опрацюванні і зберіганні банківської інформації;
існують спеціальні хакерські програми, за допомогою яких зловмисники
мають можливість здійснювати так звані “фішинг”-атаки на рахунки
клієнтів, вводячи користувача в оману з метою отримання його
конфіденційних даних та використання коштів клієнта; викори-стання
логічного імені та паролю клієнта є досить простим способом його
аутентифікації, який не забезпечує сьогодні високого рівня захисту.
Особливо небезпечними для банків та їх клієнтів є наслідки
цілеспрямованих дій зловмисників, при цьому існують як внутрішні
зловживання, так і зовнішні загрози.

НБУ, безперечно, вживає заходи, спрямовані на поступове зниження
подібної диспропорції, зокрема рішенням НБУ від 20.11.07 р. до складу
зобов’язань, які підлягають обов’язковому резервуванню включені
кошти, залучені від банків та фінансових організацій нерезидентів. Цей
крок дозволив зменшити частку чистих зовнішніх активів депозитних
корпорацій, проте, на нашу думку, цього кроку недостатньо.

Звичайно, резервні кошти, що зберігаються на рахунках у
центральному банку, можуть виступати гарантією розрахунків у
платіжній системі, але превентивним заходом має стати постійний
моніторинг фінансового стану членів платіжних систем. Для цього
департаменту платіжних систем НБУ пропонується виявити ініціативу
щодо спільної розробки разом з менеджментом міжнародних платіжних
систем, договори з якими укладено банками України і зареєстровано в
НБУ, процедури інформування в режимі реального часу про випадки
невиконання зобов’язань членами платіжних систем.

З одного боку, таке інформування дозволить попередити ланцюгову
реакцію у всіх платіжних системах, учасником яких є
неплатоспроможна організація, з іншого – дозволить НБУ вжити
випереджувальних заходів, які покликані мінімізувати фінансові ризики
та уникнути необхідності виконання функції гарантії остаточного
розрахунку з боку самого центрального банку.

Якщо ж банк України бере участь у міжнародних брутто-системах,
попередження про ризик неплатоспроможності може надсилатися
зацікавленим установами навіть при перевищенні лімітів. При цьому
ризики в інших платіжних системах можуть бути знижені шляхом
застосування механізму черговості платежів.

Отже, лише практика моніторингу платоспроможності в
інтегрованих платіжних системах дозволить досягти необхідної
ефективності в умовах глобалізації.

УДК 004.021:056.55
ПРО КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ БАНКІВСЬКИХ

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ
Х.О. Засадна

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Між банками завжди існувала конкуренція, спрямована на залучення
нових клієнтів і збереження провідних позицій на ринку банківських
послуг. Щодо останніх, то їх спектр поступово збільшується, форми
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Актуальною є задача оцінки стабільності, стійкості тенденцій,
характеру змін економічної динаміки під час її реформування. У зв’язку
із нерозвинутістю конструктивного апарату розв’язку ці задачі
розв’язуються на змістовному чи феноменологічному рівні за принципом
максимальної узгодженості (Клейпер, Смоляк, 2000р.) Принцип орієнтує
на найбільш повне використання наявної інформації для отримання
розв’язків із прийнятною адекватністю. В літературі можна знайти лише
ідеї або підходи до розв’язку подібних задач. Складність таких задач
полягає у виділенні і ідентифікації системоутворюючих параметрів із
наявної інформації  Для багатьох складних систем значення таких
параметрів утворюють фрактальну множину (Мандельброт). Отже,
нелінійну динаміку фінансово-економічних систем можна описати
фрактальною множиною. Такі системи самоподібні або самоафінні.
Поведінка їх характеризується випадковістю в локальному та
визначеністю в глобальному. Для таких систем характерна взаємодія
порядку із випадковістю. Цю структуру трактують як синтез
упорядкованої структури із комбінації випадків. При чому порядок може
проявлятися в наявності трендостійкості (стійкої тенденції поведінки),
що пов’язано із нестрого періодичною циклічністю поведінки (спіраллю
розвитку) систем.

Опис нелінійної динаміки фінансово-економічних систем можна
подати  через опис стану кластерів (груп), кожний із яких включає
відповідне число елементів і об’єднується з іншими кластерами за
певною ознакою.

Характерною властивістю нелінійної динаміки фінансово-
економічних систем є властивість самоподібності і випадковий
характер кількості елементів на кожному проміжку часу. Тому
раціональною буде фрактальна модель поведінки фінансово-
економічних систем.

Нехай щільність розподілу  числа об'єднаних за  деякою ознакою
елементів І складної системи на даний момент часу описується
рівнянням  Фоккера - Планка - Колмогорова (ФПК):
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Якщо коефіцієнти АІ(І) і ВІ(І) є двічі диференційовні по І і справедливі
припущення про наявність у моделі самоподібності та масштабної
інваріантності, неповної автомодельності, то рівняння (1) приводяться
до лінійного виду.

Застосування криптографії в банківській сфері спрямоване на
відвернення тих загроз, які характерні для систем електронних платежів
та інтернет-банкінгу. Вважається, що для криптографічного захисту
інформації банку і клієнта використання алгоритмів електронного
цифрового підпису і шифрування сьогодні достатньо. Ці несиметричні
двоключові алгоритми забезпечать стійкий захист інформації ще
протягом кількох років.

Багато аспектів сучасного криптографічного захисту банківської
інформації регламеновані міжнародними стандартами і законодавчими
актами. Питання використання та сертифікації програмного
забезпечення і криптографічних засобів захисту інформації, вибору
стандартів шифрування інформації та генерування цифрових підписів
для платіжних банківських систем, в тому числі систем “клієнт-банк”
регулюються Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації України СБ України та Національним банком України.
Комерційний банк в системі інтернет-банкінгу може використовувати
лише криптографічні засоби, які пройшли сертифікацію у вищезгаданих
державних органах та є ліцензованими.
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ІНВАРІАНТИ ТЕНЗОРА В НЕЛІНІЙНІЙ ДИНАМІЦІ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
М.М. Квасній
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Фінансове середовище в сучасних умовах трансформації
економічних відносин в Україні характеризується високим ступенем
нестабільності, тобто його динаміка нелінійна. Таким чином актуальною
є  розробка та застосування засобів методологічного та математичного
забезпечення підтримки управлінських рішень банківських установ.
Суттєвий внесок у становлення цієї наукової галузі знань зробили
Леонтьєв В., Нейман Дж., Канторович Л., Глушков В., Модильяні С.,
Василик О., Вітлінський В., Порохні В., Коханенко І.
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1. Ступеня взаємозв’язку суб’єктів господарювання з банківської
системою;

2. Рівня координації монетарної та економічної політики країни в
цілому та фіскальної політики, зокрема;

3. Відкритістю економіки і галузевої диверсифікованості.
Відповідно міжнародної практики проведення стрес-тестування,

виділяють чотири базових методи:
- Метод еластичностей;
- Метод оцінки втрат;
- Сценарний метод;
- Індексний метод.
Метод еластичностей полягає у визначенні односторонньої зміни

об’єкту стрес-тесту внаслідок шокового коливання значень основних
економічних показників, зокрема, відсоткової ставки та валютного
курсу. Такий формат стрес-тестування характеризується синтезом
математичних інструментів і аналітичних експертних оцінок щодо рівня
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, а його результати мають вигляд
кривої еластичності зміни показників діяльності банку в результаті зміни
економічного середовища. Метод еластичностей за логікою побудови
і інструментами проведення може проводитися в рамках будь-якої
системи і не залежить від її рівня.

Метод визначення втрат внаслідок реалізації економічних
ризиків. Аналітичним інструментом для цього   є модель VaR (Value
at risk). Економічна сутність отриманих за цим методом  результатів
полягає у виявленні максимального обсягу збитку, якого може зазнати
інвестор за певний період часу при заданій ймовірності.

Істотним обмеженням застосовності даного методу є висока
імовірність невиконання ключового посилання про нормальний розподіл
факторів ризику.

Другим серйозним недоліком є низька точність оцінки VaR для
інструментів з нелінійними ціновими характеристиками.

По-третє, застосування VaR передбачає постійні значення
волатильності і кореляції між показниками, що досліджуються протягом
визначеного періоду часу.

І, по-четверте, у випадку незначної диверсифікації оцінюваного
портфеля аналіз збігається до оцінки еластичностей, що є фактично
дублюванням попереднього  методу.

Наступний метод, який є найбільш поширеним серед центральних
банків при проведенні стрес-тесту, є сценарний метод. Його основна
ідея полягає у порівнянні базового прогнозу динаміки об’єкту стрес-

f1t
f 

 , де 1 - функція від І.

Модель, яка відповідає нелінійній динаміці фінансово-економічних
систем є самоафінна (масштабно інваріантна) в просторі станів
системи. Ця модель описується функцією, коефіцієнти якої є інваріанти
незалежних змінних.

Динаміку фінансово-економічних систем будемо описувати
відстанню між її елементами за формулою:

,2  tU                                           (2)
або  2 , де  tU  - ізотропна скалярна функція тензора  Ut.
Оскільки права частина  рівності  (2) - це відстань, яка зберігає

числове значення при заміні координат (переході від одної до іншої
системи координат), а  зберігає вигляд  (форму), тоді  залежить
тільки від інваріантів [1].

Твердження. Скалярна функція над симетричним тензором
представляє скалярний інваріант тоді і тільки тоді, коли вона може бути
представлена як функція інваріантів цього тензора.

Доповненням є твердження. Інваріантний скаляр, що є поліномом
від компонент симетричного тензора, представляється поліномом від
його інваріантів )(k tU :

))(),(),(()( 321 tttt UIUIUIU  
де І1, І2, І3 - перший, другий та третій інваріанти відповідного тензора

Ut.
Отже, запропоновано нелінійну динаміку фінансово-економічних

систем моделювати скалярною функцією тензорного аргументу,
зокрема, якщо тензор симетричний, поліномом його інваріантів.

Література
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Центр наукових досліджень НБУ
Загальні підходи щодо обрання методу проведення стрес-тесту

залежать від наступних  характеристик економічної системи:
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- оперативність інформації (скорочення часу на збір, обробку,
систематизацію і надання).

Усі джерела даних, що залучаються для проведення аналізу
кадрового забезпечення банку, поділяються на:

1. Нормативно-планові.
2. Джерела облікового характеру.
При проведенні аналізу кадрового забезпечення банку повинні бути

дотримані вимоги, необхідні для забезпечення якості даних:
оперативність, достовірність, нейтральність, об’єктивність, єдність,
аналітичність, доречність (релевантність), зіставність, раціональність,
ефективність.

При аналізі причинно-наслідкових зв’язків виникає необхідність в
їх вимірі, а отже, і в певному інструментарії для цього. Таким
інструментарієм є показники і цифрові дані.

Метод економічного аналізу - науковий спосіб вивчення, становлення
та розвитку господарських явищ і процесів; сукупність прийомів і
способів дослідження господарської діяльності будь-якого економічного
об’єкта шляхом виявлення і визначення взаємозв’язку та зміни його
параметрів, кількісного й якісного вимірювання впливу окремих факторів
та їхньої сукупності на цю зміну.

Отже, економічний аналіз у банку виступає не лише споживачем
інформації, а створює її для власних потреб і прийняття управлінських
рішень. Для економічного аналізу використовують різноманітні джерела
інформації, склад, зміст і якість якої мають визначальну роль у
забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується тільки економічними
даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу
інформацію.
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тестування за різних шоків з боку економічного середовища. Для
побудови сценарію, як правило  використовують  економіко-математичні
моделі векторної авторегресії (VAR).

І останнім методом, який використовується центральними банками
при проведенні стрес-тесту, є побудова так званих «індексів ризику»,
або індексний метод. Динаміка встановлених за результатами стрес-
тесту значень індексів залежить від сукупного впливу основних ризиків,
які на даний період часу вважаються суттєвими і впливають на
стійкість. Результати, отримані за даним методом, є наочними і легко
зрозумілими, проте використовувати його доцільно в рамках лише
окремої системи,  як правило, на макрорівні.

УДК 336.71
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ КАДРОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКУ

О.В. Мельниченко
Університет банківської справи НБУ

Для проведення якісного, об’єктивного та своєчасного аналізу
кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ
використовуються показники і цифрові дані, що характеризують зміст
процесів і явищ, причинно-наслідкові зв’язки, перебіг і результати
діяльності банку, у якому здійснюється дослідження.

Відомості для проведення аналізу кадрового забезпечення можна
отримати двома способами:

- у результаті фіксації змін у складі персоналу (дані обліку, звітності,
спеціально організованих спостереженнях);

- накопиченням внаслідок відповідної обробки раніше зібраних
даних.

- Принципи побудови інформації для організації якісного аналізу в
банківській установі:

- цільових характер інформації (підбір відомостей, виходячи із
завдань аналізу);

- повнота інформації (одержання необхідного і достатнього для
досягнення мети аналізу обсягу інформації);

- вірогідність і співмірність даних;
- актуальність інформації (відображення найновіших даних, щоб

інформація мала випереджаючий характер);
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Національний ринок Інтернет-банкінгу формують  банки, які входять
до десятки найбільших банків – «Приватбанк», «Райфайзен Банк
Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «Укрексімбанк», «Надра»,
«Фінанси и Кредит» та ін. Кожен з банків пропонує свій спектр сервису,
але найбільшу функціональність мають «ПриватБанк» (система
«Приват 24»), «Укрексімбанк» (система «Фінансовий портал»),
«УкрСиббанк» (система «Інтернет-банкінг»). Слід відзначити, що
кількість користувачів систем Інтернет-банкінгу ще досить незначна і
може щорічно зростати відповідно до загальних тенденцій зростання
українського сегменту Інтернет, а також за рахунок користувачів діючої
системи «клієнт-банк» (юридичних осіб).  При цьому необхідно
докласти багато зусиль для подальшої популяризації можливостей
Інтернет-банкінгу серед фізичних осіб, надаючи  інформацію щодо
динаміки розвитку, частки користувачів у загальній клієнтській базі
банків (фізичних, юридичних), якості послуг тощо як на сайтах банків,
так і  централізовано, наприклад, у бюлетені Національного банку
України.

У подальшому стратегія представництва фінансово-кредитних
установ на електронному фінансовому ринку повинна передбачати
комплексну реалізацію проектів електронного бізнесу, створення і
впровадження корпоративних інтернет-порталів, універсальних і
спеціалізованих майданчиків, бізнес-порталів та центрів при
обов’язковому прийнятті заходів захисту та зменшення віртуальних
ризиків. Розвиток банківського сектору електронного фінансового ринку
дозволить підвищити глобальну мобільність та ліквідність капіталу,
розширити систему безготівкових розрахунків, удосконалити управління
фінансовими потоками і, як наслідок, підвищити конкуренто-
спроможність і прибутковість  усієї фінансової системи держави.

УДК 330.1
ІННОВАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ

Н.М. Польова
Черкаська філія Європейського університету

Життєздатність економіки будь-якої країни визначається
масштабами та якістю накопичення інновацій, а саме: нових ідей,
технологій, продуктів, управлінських систем, які є результатом розвитку
науки.

УДК 336.717.1 (477)
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

ЕЛЕКТРОННОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Н.М. Пантєлєєва

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Характерною рисою сучасних економічних відносин є інтенсивний
розвиток процесів глобалізації з залученням національних економік у
світовий економічний простір, посилення та пошук нових шляхів їх
взаємодії, серед яких, безумовно новим та найбільш динамічним,
охоплюючи усі   сфери   соціально-економічного, політичного і
культурного життя, є електронне інформаційне середовище. Серед
чинників, які характеризують рівень інтеграції та позиціонування країн
у глобальному інформаційному середовищі, визначають рівень
використання сучасних  інформаційно-телекомунікаційних технологій
та нормативно-правове регулювання цієї сфери діяльності.

На сьогодні в Україні сформовано нормативно-правову базу та
протягом останніх років прийнято понад 40 нормативно-правових актів,
які регламентують формування національного інформаційно-
комунікаційного простору, розвиток та впровадження інформаційних
технологій, засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій. Зокрема,
з метою врегулювання діяльності, що пов’язана з випуском
електронних грошей в Україні  та запровадження моніторингу за такою
діяльністю, затверджено Положення про електронні гроші в Україні
(Постанова Національного банку України № 178 від 25.06.2008,
www.bank.gov.ua).

Процеси фінансової інтернаціоналізації та глобалізації
підтверджуються  широкомасштабним  функціонуванням глобального
Інтернет-ринку й появою нових моделей та механізмів ведення бізнесу
і надання послуг на електронному фінансовому ринку. Сектором
електронного фінансового ринку, що розвивається найбільш динамічно,
вважається ринок банківських послуг з новими технологіями
дистанційного банківського обслуговування (on-line банкінг, інтернет-
банкінг, мобільний банкінг, ATM- банкінг, WAP-банкінг, SMS-банкінг,
GSM- банкінг, TV- банкінг, платіжні термінали, інформаційні кіоски
тощо). На сьогодні спостерігається активне  впровадження систем
Інтернет-банкінгу українськими банками перш за все для поширення
клієнтської бази шляхом наближення послуг, безпосередньо до клієнта,
забезпечуючи інтерактивне обслуговування (за винятком операцій з
готівкою) при високій оперативності, надійності та безпеці.
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- як результат (Х. Рігс, С. Ільєнкова. Н. Молчанов, Р. Фатхутдінов,
С. Покропивний) наукової думки, нової ідеї, досвіду, яка пройшла
стадію впровадження, але не має товарної форми;

- як інноваційний продукт (В. Хіпель, М. Портер) – тобто товар
на ринку інновацій, який може принести як економічний ефект,
так і економічний результат.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Р.К. Шурпенкова
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

У сучасних умовах роль комп’ютеризованого бухгалтерського
обліку значно зростає. Спосіб обробки господарських операцій при
веденні бухгалтерського обліку суттєво впливає на організаційну
структуру підприємства.

Первинні документи є основними носіями обліково – економічної
інформації. Використання ЕОМ для опрацювання первинних документів
дасть можливість значно скоротити тривалість складання і опрацювання
документа. Застосування комп’ютерних технологій в обробці облікової
документації впливає на чисельність працівників, економічність,
оперативність, інформаційні та контрольні якості обліку. Тому,
застосування та удосконалення даного способу обробки документів є
одним з найважливіших напрямків покращення всієї облікової справи.

Документи, створені засобами обчислювальної техніки,
застосовуються у бухгалтерському обліку за умови надання їм
юридичної сили і доказовості. Такий документ повинен бути записаний
на матеріальному носії, відповідати вимогам певних стандартів.

Науково-технічний прогрес,  визнаний у всьому світі як
найважливіший чинник економічного розвитку, все частіше зв’язується
з поняттям інноваційної діяльності. Це єдиний у своєму роді процес,
об’єднуючий науку, техніку, економіку, підприємництво і менеджмент.
Він полягає в створенні інновації і, як правило, її комерційній реалізації.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що для переходу
економіки України на інноваційний шлях розвитку необхідний
безперервний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки та реалізації
нововведень – це дасть змогу підвищити ефективність виробництва,
що особливо актуально для розвитку пріоритетних галузей
промисловості.

Дослідженням інноваційних процесів та шляхом їх вдосконалення
займалися такі українські економісти як І.М. Буднікевич, І.М. Школа,
О. Лапко, С.Ф. Покропивний,  М.Туган-Барановський, а також російські
дослідники, такі як С.Д. Ільєнкова, Ю. Яковець, Ю. Морозов,
Р. Фатхутдинов,  Ф. Валента, В. Мединский, Т. Братан, Ф. Никон,
Е.А. Уткін,  Н.Н. Молчанов, В.Н. Лапін.

Метою дослідження є визначення сутності, змісту поняття
інноваційної діяльності, та проблем впровадження інноваційних процесів
на підприємствах України.

В економічній літературі можна виділити два підходи до трактування
інновації на підприємствах: вузький і широкий. Вузький підхід (тільки з
технічної точки зору) ідентифікує інновацію з промисловим
виробництвом, особливо з його новою технікою, технологією, виробами.

У широкому розумінні інновації розглядаються як прибуткове
використання ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг,
організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого,
фінансового, комерційного характеру.

Аналізуючи досягнення різних вчених та економістів, можна дійти
висновку, що поняття «інновація» інтерпретується переважною
більшістю авторів, залежно від об’єкта і предмета дослідження, з таких
позицій:

- як зміни (Й. Шумпетер, Ю. Яковець, Ф.Валента) в первинній
структурі виробничого організму;

- як процес (Д. Тідд, Т. Брайтан, Б. Твісс, Б. Санто, вітчизняні
економісти: І. Школа, І. Буднікевич, О. Лапко, Д.Черваньов,
Л. Мейкова та ін.) – процес не явище, тобто віддзеркалення
трансформації наукових досягнень у чинниках виробничого
процесу;
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Секція VІ
Соціально-гуманітарні проблеми економічної

діяльності та освіти

РЕКЛАМА В КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИУМА

Л.А. Васильева
Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
А.Ф. Проценко

Харьковская государственная академия культуры

Современный этап исторического развития общества
демонстрирует особое место рекламы в составе социально-
философской проблематики.  Это обусловлено тем,  что
межпрофессиональной рекламной деятельностью создаются
предпосылки для формирования нового информационного пространства
в реализации социальных потребностей социума, и на этом фоне все
более четко наблюдается глобализация рекламных технологий в
процессах креативного освоения действительности, потребления
культурных ценностей и формирования социокультурных смыслов
социума. В контексте философского постижения социально-
коммуникативной проблематики имеет место достаточно
обоснованное утверждение, что мир вошел в этап существенных
изменений социальных отношений, благодаря интегрированным и
широкомасштабным рекламным процессам.

Отечественная практика становления и развития рыночных
отношений подтверждает, что успех в этом сложном и противоречивом
процессе социальных трансформаций сопряжен именно с рекламой
высокого качества, которая представляет сферу деловой информации
и становится соответственно ее смысловым стержнем. Одним из
перспективных направлений является изучение воздействия рекламы
как вида коммуникации на основополагающие социальные отношения,
которые касаются как внутренних преобразований общества, так и
деятельности нашего государства на международной арене.
Практическая актуализация рекламы обусловлена также и
теоретическими соображениями. Выяснение специфики понятийной
системы рекламы как уникального посредника социально-

Всі матеріальні носії економічної інформації поділяються на три
види:

- пристосовані для сприймання людьми;
- пристосовані для сприймання вирахувальними машинами;
- пристосовані для сприймання і людиною, і машиною

(комбіновані).
Матеріальні носії першого і третього виду можна заповнювати так,

щоб вони забезпечували юридичну достовірність даних. Ці носії
повністю відповідають вимогам документування  в бухгалтерському
обліку. Матеріальні носії другого виду потребують виведення даних
для сприймання людиною і вирішення питання про юридичну
доказовість фактів. В письмовому бухгалтерському документі
юридична доказовість досягається: наявністю обов’язкових реквізитів,
підписами відповідальних осіб, неможливістю вносити зміни в
складений і оформлений документ. Цих вимог необхідно
дотримуватися і при електронному складанні та обробці документів.

Юридична доказовість первинних даних при електронній обробці
досягається:

- програмою реєстрації первинних даних, яка виключає
можливість пропуску обов’язкових реквізитів. Програма повинна
містити умови підказок пропущених реквізитів;

- підтвердження особи, що реєструє первинні дані;
- програмою захисту зареєстрованих первинних даних від

перекручування або знищення. Виправляти записи може тільки
та особа, що вперше зареєструвала дані.

Контроль правильності документування також повинен бути
автоматизований. Його організовують за допомогою методичних,
організаційних і програмних процедур, серед яких можна виділити:

- дублювання обліку, тобто одержання зустрічних даних про
господарську операцію;

- порівняння з даними аналітичного обліку;
- порівняння з нормами та іншими показниками;
- обмеження доступу до даних, що зберігаються в пам’яті ЕОМ

і на машинних носіях;
- одержання роздрукованих первинних даних на паперових носіях

для подальшої перевірки або проведення візуального контролю
даних, виведених на екран.

Отже, комп’ютерні технології обробки інформації сприятимуть
удосконаленню інтелектуалізації обліку та науковому обґрунтуванню
його даних в оцінці господарської діяльності суб’єктів підприємництва.
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УДК 330.15
ДЕРЖАВНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

І ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ
П.І. Гаман

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

В умовах трансформації для економіки визначальний вплив на
екологічну ситуацію і процеси природокористування в Україні має не
тільки екологічна політика, а й макроекономічна ситуація. Суттєвою
умовою ефективної стратегії охорони навколишнього середовища є
врахування екологічних факторів у макроекономічній політиці. При
цьому доцільно виділити три основних напрямки, у рамках яких повинні
починатися дії, спрямовані на збереження навколишнього середовища:
формування екологічно орієнтованої макроекономічної політики,
проведення структурної політики, спрямованої на підтримку
економічного росту за рахунок розвитку найменш екологічно
небезпечних високотехнологічних галузей і виробництв; удосконалення
сучасної системи управління процесами природокористування з метою
більш повного врахування в ціні готової продукції природної складової і
стимулювання раціонального природокористування. Йдеться також про
створення сучасної системи моніторингу стану навколишнього
середовища й інформаційних систем природоохоронних органів,
націлених на формування екологічно орієнтованої суспільної думки,
просування на ринок екологічної продукції, полегшення доступу до
екологічної інформації громадян і створення об’єктивної наукової бази
для ефективного управління в сфері природокористування.

У цілях ефективного проведення екологічно орієнтованої економічної
політики в Україні необхідне виконання ряду умов. Конкретна величина
ставок акцизів повинна бути визначена тільки на основі
мікроекономічного аналізу впливу даних заходів на фінансовий стан
підприємств. Протягом підготовчого періоду повинні бути створені
надійні механізми обґрунтованого обчислення і стягування податків.
При цьому очевидною умовою ефективності даного заходу, як і всієї
системи податкового законодавства, повинна стати прозорість і
відкритість інформації про економічну діяльність підприємств.

Значні зміни повинні бути внесені в сферу управління процесами
природокористування й охорони навколишнього середовища. Можна
виділити комплекс проблем, що гостро постає перед вітчизняною
системою управління охороною навколишнього середовища. Це –
існуюча структура управління природоохоронним комплексом, що

коммуникативного пространства приобретает значимость в процессе
осмысления ее аксиологической и гносеологической проблематики.
Глубинное исследование рекламных процессов в Украине – это
открытый вопрос о степени приемлемости западных теоретических и
практических рекламных разработок.

В цивилизационном процессе рекламные бизнес-технологии
(сочитание квалифицированных навыков, оборудования,
инфраструктуры, инструментов и соответствующих технологических
знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в
материалах, информации и людях) являются важной характеристикой
уровня развития информационного общества. Совершенствование и
развитие явления рекламы определяется накоплением научно-
технического потенциала, целостными технологическими
усовершенствованиями, усложнением сфер производства и
потребления. В современном цивилизационном процессе
устанавливается статичная связь современной рекламы со многими
видами коммуникативно-информационного пространства. Она
подразделяется на различные направления в соответствии с
характером решаемых задач в различных областях социальной
деятельности: политической, коммерческой, художественной.
Постоянно растет и продолжает увеличиваться число используемых
рекламных средств (в частности - телевидения, радио, прессы).
Реклама как явление и реклама как вид деятельности
эволюционировала на протяжении всего исторического развития
социума, всецело завися от цивилизационных форм
усовершенствования общества, и формируясь в особую
информационную систему. В настоящее время главная особенность
развернувшейся информационной революции заключается в замене
однолинейной связи между отправителем и получателем информации
многофункциональной и диалоговой связью, которые раскрывают новые
возможности для участия в информационном обмене и созданию новых
рекламных интернет-технологий. Важность такой замены для развития
рекламных технологий стала особенно очевидна с внедрением новых,
перспективных технологических усовершенствований.
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забруднення навколишнього середовища, а також критерії, на підставі
яких ведеться фінансування природоохоронних робіт із засобів
екологічних фондів. Існуючі нормативні документи фіксують лише
загальний перелік заходів. Наслідком цього стає необґрунтоване
фінансування проектів, що мають низьку еколого-економічну
ефективність, надмірне захоплення фінансуванням розробки різних
програм, на реалізацію яких у регіоні, як з’ясовується згодом, засобів
свідомо не вистачало. Тому слід оптимізувати вибір пріоритетів при
доборі для фінансування схожих проектів та фінансування науково-
дослідних робіт.

УДК 378.3 Д 17
ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ

ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ (НДДКР)
ЗАРУБІЖНИМИ КОМПАНІЯМИ,

ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
С.М. Даниленко

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Одним із ключових ризиків українських підприємтв та економіки
вцілому є технологічна відсталість. Конкурувати тільки за рахунок
дешевої робочої сили й сировинних ресурсів на світовому ринку
неможливо. Якщо лідери вітчизняного бізнесу - металургія,
машинобудування, хімічна галузь та інші вже сьогодні не розпочнуть
активно інвестувати в НДДКР, вже через п’ять-сім років наша
продукція ризикує стати неконкурентоспроможною на світовому ринку.

Американська корпорація Ford Motor щорічно інвестує в наукові
дослідження (Research&Development, далі R&D) більше, ніж всі
підприємства Росії разом узяті. Світовими лідерами за витратами на
інвестування в НДДКР є такі корпорації: Pfizer - $7,6 млрд., Ford - $7,2
млрд., gohnson&gohnson - $7,1 млрд., Microsoft - $7,1 млрд.,
DaimlerChrysler - $6,9 млрд., TOYOTA - $6,8 млрд., SIEMENS - $6,6
млрд., General Motors - $6,6 млрд., SAMSUNG - $6,1 млрд., Intel - $5,9
млрд. Типова американська компанія витрачає не менш 3,5% свого
прибутку на R&D. Середньостатистична українська фірма не має
R&D-ценрa як такого. В усьому світі R&D-центри при компаніях уже
давно стали окремими економічними суб’єктами, на продажі яких може
заробити основний бізнес.

Здавалося б, ключову роль у переході національної економіки на
«інноваційну модель розвитку» повинен відігравати великий бізнес,

недостатньо орієнтована на здійснення спільної діяльності з місцевими
органами влади з врахування екологічних факторів при розробці
стратегії розвитку конкретних регіонів. Задача охорони навколишнього
середовища найчастіше сприймається вузько: як скорочення викидів,
скидань забруднюючих речовин, збереження пам’ятників природи
тощо. Проблема раціонального використання ресурсів відсунута на
другий план. Йдеться також про систему економічних методів
управління охорони навколишнього середовища, що застосовується в
Україні.

Вимагає значного вдосконалення система моніторингу стану
навколишнього середовища. Незважаючи на те, що в останні роки
розвиток системи моніторингу стану навколишнього середовища був
одним із пріоритетних напрямків фінансування і матеріально-технічна
база багатьох органів управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів істотно
покращилася, навіть на більшості великих підприємств як і раніше
відсутні системи автоматизованого контролю викидів забруднюючих
речовин. Останні визначаються розрахунковим методом на основі
зведень про витрати матеріалів і обсяг випуску готової продукції.
Інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин
проводиться інспекціями Державного управління екології та природних
ресурсів епізодично. Виключення складають тільки великі промислові
підприємства, що мають власні санітарно-гігієнічні лабораторії. У
результаті, картина про реальні викиди підприємств і екологічну
ситуацію в регіонах залишається неповною. У підприємств у ряді
випадків з’являється можливість занижувати розміри платежів і
ухилятися від платежів за залпові викиди і скидання забруднюючих
речовин.

Важливо подбати у системі управління охорони навколишнього
середовища про інші інструменти управління, крім платежів за
забруднення, які б орієнтували природокористувачів до раціоналізації
використання ресурсів і інвестицій в охорону природи. Практично в
усіх країнах, крім платежів за забруднення, існує система заставних
платежів, надбавок до цін на екологічно небезпечну продукцію,
звільнення від імпортних мит природоохоронного устаткування,
ввезеного в країну, яке не має вітчизняних аналогів тощо.
Нерозвиненість у нашій країні аналогічних інструментів віднімає у
підприємств чималу кількість фінансових стимулів для інвестицій у
ресурсозберігаючі технології.

Необхідно розробити чіткі критерії, на основі яких здійснюється
залік вартості виконаних природоохоронних робіт у платежах за
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК
СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН

М.Й. Дмитренко
Черкасский институт банковского дела УБД НБУ

О.П. Проценко
Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Современная эпоха демонстрирует расширение и усложнение
социальной деятельности, что сказывается в появлении новых, более
эффективных, коммуникативных технологий, продуктом которых в
конце XX и начале XXI столетия становится деловое общение. Именно
данный фрагмент культурных и цивилизационных образований
способствует реализации гуманитарных принципов солидарности,
сотрудничества, укреплению связей между народами. Деловое
общение неотъемлемо от социодинамических процессов, реализации
целесообразной активности людей, выражающейся в многогранной
направленности социальной практики и профессиональной занятости,
утверждающей упорядоченность, организованность и дисциплину.
Именно данный социальный феномен, оптимизируя социальную
деятельность, способствует адаптации личности и ее
позиционированию в условиях развития в Украине основных
направлений рыночной экономики, демократизации политической
системы и расширения международных отношений в области науки,
техники, образования.

Внимание к исследованию феномена «деловое общение»
обусловлено диагностикой современного состояния социальной
деятельности, выявлением значения ее результатов в связи с
глобальными проблемами, вызванными состоянием биосоциальной
экологии, легитимностью социальных решений, которые противостоят
всем видам агрессии и способствуют консолидации и консенсусу. В
последнее время проблемы делового общения приобретают особое
теоретическое и практическое значение в связи с актуализацией
организаторской и управленческой стратегией, регламентированием
и расширением связей с общественностью, распространением услуг
и посредничества, во всех видах и формах.

В таких условиях акцент в регулировании отношений в
специализированных структурах и контроль за ними переносится с
официальных на неофициальные механизмы, которые воплощены в
стратегии делового общения. Нормативный потенциал делового

якому «підсилу» багатомільйонні наукові розробки. Але, саме українські
фінансово-промислові групи (ФПГ) подібні проекти ігнорують. Досвід
японських та корейських компанії, свідчить про те що зниження питомих
норм викидів і переробка відходів виробництва металургії є її самою
наукомісткою інноваційною нішою. Прибутковість такого напрямку
бізнесу зрівнялася з основною їх сферою діяльності. Економічний ефект
від розробки подібних технологій вимірюється десятками мільйонів
доларів, проте це нецікавить українські (ФПГ). Наприклад, «Інтерпайп»
має декілька R&D-ценрів, але вони працюють при різних підприємствах,
і їхня діяльність ніяк не скоординована єдиним центром. А в «СКМ»
науково-дослідні департаменти відсутні як такі.

Більше далекоглядними виявилися середні за розмірами компанії,
які уже сьогодні одержують переваги від створення власних науково-
дослідних центрів. І хоча кількість таких структурних одиниць за останні
кілька років різко збільшилося, економічний ефект від їхньої наявності
усе ще сильно недооцінений українським бізнесом. R&D-ценри
зарубіжних компаній заробляють мільйони, а власні розробки можуть
уже незабаром стати основною конкурентною перевагою.

В українській компанії «ЕПОС» зрозуміли це ще на початку 90-х.,
сьогодні вона - один зі світових лідерів у сфері надання послуг з
відновлення інформації із флеш-носіїв. Серед її партнерів - Samsung,
Hewlett Packard і інші відомі фірми. До необхідності створення
повноцінного департаменту досліджень і розробок прийшла компанія
«SystemGroup Україна», тепер вона - лідер українського ринку в області
контрольно-касової техніки.

В одному з останніх досліджень, американської консалтингової
компанії Booz Allen Hamilton, з’ясувалося, що тільки 10% компаній
ефективно фінансують наукові дослідження й розробки. Наприклад,
такі гіганти, як Toyota, Apple, Google і ін., витрачають на R&D менше
своїх конкурентів, але їхні успіхи в інноваційній діяльності істотно вищі.
Отже, ефективність R&D визначається не кількістю вкладених грошей,
а тим, як реалізується та фінансується інноваційний процес у компанії:
як розвивається ідея, проектується новий виріб, планується його
просування, реалізація й т.д.

Створюючи наукові департаменти українські компанії повинні
враховувати два фактори: по-перше, строк життя «новинки» не
перевищує двох місяців, а по-друге, видатки на розробки як правило
надзвичайно високі. Враховуючи, що на фундаментальні наукові
дослідження може йти багато часу й грошей, українські компанії
повинні максимально ефективно структурувати та бюджетувати роботу
таких центрів, активно впроваджуючи в них проектний менеджмент.
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Їх єдність вважалася та й продовжує вважатися дуже сумнівною,
а часом з’являються твердження про їхню принципову несумісність.
Звісно, взаємовідносини між мораллю та підприємницькою діяльністю
неоднозначні, вони залежать від конкретної епохи та місця, а також від
тих сил, груп і особистостей, котрі власне і є учасниками бізнесового
процесу, від того, яке місце в системі соціального життя ці люди
відводять моралі, яке місце фактично займає вона в цій системі.

Особлива увага проблемі етичної поведінки в бізнесі почала
приділятися в 60-ті роки минулого століття у зв’язку із соціальними
потрясіннями та загостренням екологічних проблем. Залишається вона
актуальною і сьогодні, адже протиріччя сучасного життя здатні
викликати загострення конфлікту між «корисністю», втіленою в
підприємницьких рішеннях, і «добром» як моральною цінністю.

Переважна більшість сучасних дослідників у галузі філософії, етики,
психології, соціології й політології схильні вирішувати моральну дилему
в бізнесі на користь моралі. Проте донедавна був досить поширеним
скептицизм навіть щодо можливості існування етики в бізнесі. Багато
дослідників бачили логічну суперечність в самому понятті «етика
бізнесу», вважаючи, що підприємці неморальні за своєю природою
оскільки вони націлені перш за все на отримання прибутку а тому
ігнорують будь-які негативні наслідки своєї діяльності.

Як певне протиріччя сприймають моральність бізнесу в
європейській традиції, зокрема у країнах Східної Європи. На відміну
від американців, яким притаманне нейтральне застосування поняття
«бізнес», тут його вживають з негативним відтінком і досить рідко
асоціюють з моральністю. Щоправда за роки побудови ринкової
економіки та демократичного суспільства поступово змінюється
ставлення до бізнесу.

Співвідношення моралі і бізнесу настільки багатоаспектне і
різнопланове, що його не можна вкласти у просту формулу на зразок:
«бізнес протилежний моралі» або «бізнес визначається мораллю».
Існує кілька рівнів і сфер підприємницької діяльності, де співвідношення
моралі і бізнесу істотно різняться. Діалектичне поєднання моралі і
підприємництва вимагає їх відповідності, взаємної узгодженості.

Звичайно, у випадках взаємного впливу вони зберігають свою
специфіку. Сенс їх взаємодії полягає у посиленні історичної дії. Мораль
сама по собі не може формувати економічні й історичні події, тому їй
доводиться постійно користуватися арсеналом засобів бізнесу.
Особливість сфери бізнесу полягає в тому, що вона дозволяє виявити
й обрати такі шляхи і засоби, які надають дієвості моральним

общения транслированный в корпоративный дух, предпринимательский
этос превалирует в современном интерактивном процессе.

Исследование феномена «деловое общение» и перенос связанных
с ним проблем в плоскость научно-теоретических знаний связано с
тем,  что образовательные программы по экономическим
специальностям включают курсы, непосредственно связанные с
изучением праксиологии делового общения.

Деловое общение откосится к разряду самоорганизующихся
систем социальных связей, которые детерминируются совокупностью
формальных и неформальных требований, документальных и
недокументальных нормативов. Деловое общение носит добровольно-
принудительный характер, направлено на обобщение усилий,
определяющих дисциплину поведения ее участников. Будучи
ориентированным на достижение социально значимых целей, деловое
общение основывается на тех духовных приоритетах, которые
соответствуют иерархии ценностей социальных институтов.

Деловое общение является по своей сути в большей степени
представительским, чем другие виды общения. Оно инструментально
и технологично в организации деятельности его участников. Кроме
того, его отличают соревновательность и конкурентность, игровой
характер, направленность на успех, конвенциональность,
полидиалогичностъ, импровизация, процедурно организованная
структура. Деловое общение упорядочивается нормативно-
регулятивной системой, состоящей из моральных и правовых
приоритетов, детерминирующих его сущностное содержание и
обнаруживающихся в системе стандартизированных действий и
поступков.

Деловое общение становится разновидностью практической
деятельности, выступая посредником в трудовой и служебной
активности людей.

ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОЇ ДИЛЕМИ В БІЗНЕСІ
В.А. Звірковська

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Співвідношення моралі та підприємницької діяльності, бізнесу є
складною й далеко невирішеною проблемою, яка своєю актуальністю
тримає в постійній напрузі людство. І завжди постає питання – чи
сумісні взагалі такі поняття як мораль та бізнес?
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УДК 130.2
ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНОПЛАНЕТАРНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

М.П. Іщенко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Економічний і суспільно-політичний розвиток людства є складним,
багатогранним процесом  здобуття як окремим індивідом, так і
суспільством взагалі своєї вищої соціальної сутності, досягнення
соціальної зрілості в процесі якого відбувається активне засвоєння і
збагачення норм, принципів і цінностей власне соціальної
життєдіяльності, визначається життєвий шлях, місце, сенс і мета
людського життя. Розширення загальнопланетарних масштабів
структури людської діяльності вимагає вдосконалення не тільки
соціальних, але й економічних відносин. Виникнення глобальних
проблем говорить про те, що стихійний спосіб розвитку економіки вже
повністю себе вичерпав і необхідно піднятись до якісно нового рівня
соціально-політичної і економічної інтеграції. Глобальні проблеми
роблять відбір на соціальну значимість цілей економічного розвитку.
Соціальні системи, в яких людина виступає засобом досягнення
економічного інтересу виявляються не життєздатними і, навпаки,
зміцнюються і прогресують соціальні системи, які ставлять в центр
соціальної еволюції людину з її інтересами і потребами.

Сьогодні громадянське суспільство і держава, права людини і норми
моралі як і раніше не тільки зберігають свій регулюючий  вплив на
людину, на економіку, а ще й посилюють його. І це при тому, що
фантастично зросли кількість і щільність народонаселення на планеті,
значно розширилася міра свободи і можливостей адаптації людей до
життєвих умов, до цінностей і благ, а також розширились рамки вибору
між численними моделями життя, між сучасними стандартами,
можливостями в праці, дозвіллі і розвагах.

Становлення техногенного типу цивілізації повинне
супроводжуватися тенденцією могутнього соціального-економічного і
духовного підйому, в основі якого буде філософія соціально-політичної
рівності цивілізацій, країн і народів, пріоритетності індивідуальної
свободи, нових взаємин людини з природою, і нового співвідношення
державної та соціальної організації життєдіяльності людей.  Інноваційні
ідеї цієї нової філософії потрібно глибоко культивувати вже сьогодні.
Але з іншого боку, цивілізація зіткнулась з протилежною тенденцією

орієнтаціям. Бізнес – це не просто зовнішній спосіб здійснення моральних
ідеалів. Це внутрішня можливість для моральної поведінки людини.
Завдяки цьому перед людиною відкриваються шляхи до духовного
збагачення й розвитку. Водночас і моральна свідомість може
відкривати широкі перспективи. Підносячись над щоденними
інтересами, доведена до рівня перспективних, вона може стати
рушійною силою прогресу.

Мораль, утверджуючи ідеал, стежить, щоб бізнес не деформувався,
перетворивши свої необхідні правомірні засоби на мету. Мораль діє на
бізнес подвійно: з одного боку, ніби «згори», через зміну підприємницьких
ідеологій, коригування управлінських рішень, що здійснюється шляхом
запровадження обмежень на певні форми і методи діяльності. З іншого
боку, мораль впливає на зміст бізнесу «знизу», за рахунок зміни панівних
ціннісних орієнтирів масової свідомості. Тому діяльність, яка має
монополію на використання сили, може нею ефективно користуватися
лише тоді, коли забезпечить свою чесність; тобто якщо моральні
настанови підприємців матимуть збіг з нормами офіційної моралі.

Практика доводить, що бізнес має бути моральним настільки,
наскільки це можливо. Однак гармонійне поєднання моралі й бізнесу
як двох потужних соціальних регуляторів людської поведінки можливе
лише за умови врахування особливостей бізнесу, пов’язаних із
застосуванням насильства, реалізацією групових інтересів, спрямованих
на ефективність дій тощо. Тому пряме поширення моралі на бізнес
неможливе. Бізнесмени мають враховувати конкретну ситуацію, нести
моральну відповідальність за результати своєї діяльності, виходячи при
цьому з принципу найменшого зла, ухилятися, по можливості, від
ситуацій порушення моральних норм, поважаючи права людини, у яких
акумульовано загальнолюдські моральні цінності.

У сучасних умовах слово «підприємець» має народжувати суспільну
повагу. І тільки культура бізнесової діяльності сприяє досягненню цієї
мети. А цивілізована ринкова економіка можлива лише у випадку, коли
бізнес керується принципом: «Прибуток – над усе, а честь вище
прибутку».
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ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ

О.М. Іщенко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

У сучасних умовах глобалізації і трансформації посилюється роль
держави в економічному житті суспільства. Це виявляється в розробці
системи нормативних актів, спрямованих на регулювання ринку,
банківської діяльності, бізнесу, цін і заробітної плати, соціального захисту
населення, контролю за діяльністю монополістичних об’єднань. Ринкова
конкуренція, впливаючи на ціни та прибутки, автоматично і оперативно
пристосовувала дії суб’єктів бізнесу до економічної ситуації, яка постійно
змінювалася, трансформувалася регулюючи рівновагу між попитом і
пропозицією та забезпечуючи таким чином економічну стабільність у
суспільстві.

З розвитком ринкових відносин і товарного виробництва, його
монополізації і ускладнення відтворювальних процесів обмежувалися
можливості регулювання ринкового механізму. В економіці почали
виявлятися суттєві недоліки: тривалі порушення рівноваги між сукупним
попитом і пропозицією, інфляція, безробіття. Усе це позначилося на
функціонуванні підприємницьких структур. Не всі суб’єкти бізнесу
могли пристосуватися до такої економічної ситуації. Збільшується
кількість підприємств, що зазнали банкрутства, держава втрачає
платників податків, а разом з тим зменшується джерело поповнення
казни та ін. Історично виникла об’єктивна потреба активізації ролі
держави в регулюванні економіки та функціонування її господарюючих
суб’єктів, створення оптимальних умов для розвитку, в першу чергу,
вітчизняного бізнесу. Особливо це підтвердила економічні кризи першої
половини XX століття, які остаточно розвіяли авторитет ринкової
конкуренції як єдиного регулятора ринкової економіки і показали, що
ринковий механізм для забезпечення стабільності повинен
доповнюватися державним регулюванням. Державне регулювання,
враховуючі сучасні світові тенденції розвитку економіки, повинно
будуватись на концепції економічної безпеки держави.

Світовий досвід показує, що державне регулювання бізнесу
забезпечує вплив держави на діяльність підприємницьких структур,
суб’єктів бізнесу і ринку з метою забезпечення нормальних умов
функціонування їх. Об’єктивно регулювання бізнесу сьогодні зумовлене
цілями економічної політики держави і передусім поступовим переходом

підміни справжніх досягнень, науки і культури деякими сурогатними
потоками інформації і тиражування низькопробної продукції «масової
культури». У визначальній міра вони стали результатом протиріччя,
розриву між двома культурами – соціально-гуманітарною і науково-
технічною, що призвело до загрози біологічному існуванню і соціальному
розвитку самого людського роду. Для того, щоб перейти від нинішньої
стадії кризи до стадії відродження, злету в економіці і культурі, необхідне
нове усвідомлення людиною себе і свого місця у світі, реалістичне
сприйняття загрози глобальних проблем сучасності.

У ХХІ столітті людство вимушене долати наслідки глибокої кризи
індустріальної  цивілізації. Породжені нею протиріччя настільки
загострилися, що поставили людство на грань виживання.
Перетворення в життя досягнень науково-технічного прогресу привело
до протиставлення і навіть до взаємонеприйнятності біоеволюції і
техноеволюції.  Глобальна екологічна криза створила безпосередню
загрозу збереженню фауни і флори, самого життя на Землі. Вона охопила
політику, економіку, культуру, усі сторони і сфери життєдіяльності,
включаючи  генотип людини. Криза індустріальної цивілізації полягає в
тому, що, створивши блага, чудеса комфорту і розкоші, її індустріалізм
породив соціально-політичні деформації в найбільших країнах світу.
Загострились і  глобальні проблеми забруднення і спустошення природи,
ядерного самознищення, убогості і масових панепідемій.

У трансформаційних умовах перехід до нового, техногенного типу
цивілізації можливий тільки шляхом модернізації, яка означає
заперечення і подолання традиційних, старих форм, шляхів і способів
розвитку, а також їхня зміна, перехід до  цивілізаційних вимог
сучасності, включаючи різні удосконалення, наприклад, у соціально-
політичному устрої, у матеріальному устаткуванні, у технологічному
процесі. Модернізація означає  подолання соціально-культурної,
політичної й економічної відсталості з допомогою запозичення,
оволодіння досягненнями світової освіти і науки, культури, технологій.
Як тип розвитку, вона являє собою процес створення технологічного
способу виробництва, включаючи сучасну систему освіти, науку,
біотехнологію, а також змінює статус і положення країни в структурі
міжнародних відносин, у світовій системі держав, на світових ринках.
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порушуючи свої життєві принципи та власну мораль. Саме через
недотримання етичних засад люди, які отримують владу свідомо ідуть
на злочині дії забуваючи про їх наслідки.

В Україні буде, безсумнівно, своя, притаманна лише їй модель
ринкового господарства. Перехід від планової економіки до ринкової
означає не повну відмову від участі держави у господарській діяльності,
а заміну методів централізованого директивного управління сучасними
методами державного регулювання в інтересах людини та суспільства.
Державне регулювання економічного життя - це об’єктивна потреба,
яку необхідно враховувати.

УДК 366.63
ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАДИ ЗМІ

Б.М. Калініченко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Змістовні характеристики влади у просторі ЗМІ найчастіше
зіставляються, порівнюються і протиставляються два основі її варіанти:
влада-примус і влада-вплив. Уже сам цей поділ виявляється
принциповим для розуміння психологічної дії влади ЗМІ, оскільки вона
не має іншого каналу впливу на свідомість людей.

На практиці в одних випадках примус і вплив розглядаються як
цілком відмінні, психологічно полярні способи здійснення влади. В інших
- заперечується психологічна природа примусу як варіанту власне
влади, психологічний зміст визнається лише за різними формами
владного впливу. Якщо трактувати владний зв’язок як насамперед
інтерсуб’єктний, то належить, очевидно, віддати перевагу другому із
цих двох розумінь влади.

Примус як варіант влади має місце і в соціальних стосунках. За
М.Вебером, примус фізичний або психічний є основою практично всіх
об’єднань у спільноти [1, с. 146]. Е. Дюркгейм уважав примус за
характерну ознаку будь-якого соціального факту [2, с. 136-137]. І. Ільїн
наполягав на розрізненні окремих форм примусу і власне насильства
[3]. С. Московічі розглядає примус як щось таке, що є спільним для
всіх форм соціальних зв’язків. При цьому соціальний примус зовсім не
тотожний примусові фізичному, хоча їхні результати можуть бути
подібними [4,  c. 53-56].

Отже, влада існує лише тоді, коли має місце більш чи менш
значущий вплив одного суб’єкта на іншого. Це не означає, що примус

до ринкової економіки, підпорядкуванням суспільного виробництва
потребам та інтересам людей, створенням умов для вільної творчої
праці, підвищенням престижу підприємництва й сумлінної праці,
забезпеченням високої ефективності виробництва і діяльності
підприємницьких структур, суб’єктів бізнесу, створенням умов
стабільного економічного зростання.

Необхідність регулювання бізнесу детермінується також
структурною перебудовою економіки, орієнтацією виробництва на ринок,
на справедливий розподіл результатів праці. Бізнес визнає тільки один
варіант розподілу - критерій, за яким прибуток трактується як
справедливий. Він повинен мати ефект від вкладання у виробництво,
тоді однаково справедливі високі доходи тих, хто досяг успіху у
конкуренції, і низькі - тих, хто невитримав справедливої конкурентної
боротьби. Використовуючи економічні методи впливу, вона вилучає
частину доходів через систему податків для забезпечення
функціонування інститутів суспільства і непрацездатних. Як правило,
цей процес не простий, відбувається нерівномірно, супроводиться
гострими соціальними конфліктами доти, поки суспільство не визнає
той факт, що розподіл доходів справедливий з погляду законів вільного
ринку, але несправедливий у загальнолюдському розумінні і цю
несправедливість держава виправляє регулюванням відносин бізнесу
та суспільства.

Тільки сильна правова держава може зробити для бізнесу
виробництво економічно безпечним, гарантувати здійснення соціально-
економічних прав людини, вирівняти структурні та регіональні
диспропорції та ін. Світовий досвід показує, що бізнес, як і сучасне
ринкове господарство, немислимий без антимонопольного регулювання,
заходів щодо боротьби з інфляцією і політики короткострокової
стабілізації, що блокує тривалі спади виробництва.

Аналізуючи досвід діяльності багатьох компаній, можна зробити
висновок, що відносини етики і бізнесу постійно змінюються. У
сучасному суспільстві категорія „мораль» втрачає свій первинний зміст,
хоч і вважається необхідно рисою кожної людини. Етика повинна бути
властива кожній людині і суспільству в цілому. Якби суспільство жило
за етичними принципами, то економічний прогрес був би соціально
забезпечений. Якби бізнесмени етично і добросовісно виконували свою
роботу, а ми знаючи усі закони етики їх наслідували, то Україна вже б
давно стала розвиненою економічно, правовою, соціальною державою.
Етика повинна бути присутньою у бізнесі, політиці, і взагалі у
повсякденному житті людини. Адже не можливо чесно заробляти гроші
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ В ГАЛУЗІ ІКТ

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Г.Т. Кравчук

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Особливість сучасного етапу розвитку інформатизації освіти
полягає в тому, що пріоритетними стають не інструментальні, а
змістовні аспекти інформатизації, знання інформаційно-комп’ютерних
технологій (ІКТ) у сферах професійної діяльності. Уміння їх використати,
застосовувати на практиці значно розширює доступ до інформації в
професійній галузі, зокрема банківській діяльності, дозволяє підвищити
ефективність підготовки фахівців банківської справи до діяльності в
умовах інформатизації фінансово-кредитної системи.

Інформатизація банківської діяльності має бути частиною цілісної
системи професійної підготовки фахівців, складовою частиною їх
компетенцій, умовою формування особистості студентів, їх готовності
до використання ІКТ у майбутній діяльності, професійної самореалізації
в інформаційному суспільстві.

Інформаційна підготовка фахівців є фундаментальним базисом
успішного входження в сферу професійної діяльності і спричиняє їх
потрібність у соціумі.

На наш погляд, сьогодні недостатньою є базова, фундаментальна
підготовка з інформатики, яка передбачає опанування наукових основ,
загальних методів і закономірностей опрацювання інформації засобами
ІКТ. Фундаментальна підготовка є однією з головних умов професійної
освіти і значною мірою впливає на розвиток у студентів наукового
мислення, здатності до самостійної постановки конкретних завдань і

як факт взаємодії може психологічно ігноруватися. Є всі підстави
вважати, що психологічний вплив зароджується, виводиться,
ґрунтується на початково непсихологічному примусі. Мало того,
початковий примус у різних його формах і значеннях, очевидно, є
першоосновою не тільки здатності до відображення психологічного
впливу, а й виникнення самої суб’єктності. Можливо, ці два процеси на
найперших стадіях розвитку суб’єкта становлять цілісний процес. Якщо
фізичний примус і насильство над тілом цілковито й адекватно
задовольняють усі потреби індивіда, то вихід його за межі пасивного
об’єкта влади-примусу стає непотрібним і навіть неможливим. З
розвитком суб’єкта у нього формується здатність до сприймання та
розрізнення різних форм владних примусів і владних впливів, таких,
наприклад, як примус фізичний і соціальний, насильство над тілом і
над душею, фізичне насильство і психологічний авторитет.

Спроба групи київських дослідників концептуально поєднати
проблеми влади, впливу і насильства привела їх до висновку, що влада
закінчується там, де розпочинається реальне насильство. Влада часто-
густо має на увазі загрозу застосування сили або насильства, але
нездатність забезпечити згоду без використання такого насильства
означає, що влади немає, а є тільки намагання справляти вплив. Влада
виникає тоді, коли її носій може зазначити загрозу насильства, але
водночас така потреба означає брак реальної влади [5, с. 91-94]. Тут
має місце поєднання двох важливих аспектів: з одного боку, влада постає
як вплив на іншого суб’єкта, а з другого — як вплив на усталені
співвідношення.

У якості висновку можна зазначити, що влада-примус і влада-вплив
можуть розглядатися як полюси владного, крaтичного континууму. На
полюсі примусу влада як психологічне явище не має місця, бо «чистий»
примус виключає залучення «підвладної» суб’єктності в процесі
взаємодії. На протилежному полюсі впливу влада набуває максимально
вираженого характеру впливу маніпулятивного. Це означає, що владно-
підвладні відносини існують, але ступінь їхньої виваженості є меншим,
ніж десь на середніх рівнях континууму. Річ у тому, що наявність вагомої
психологічної влади позбавляє суб’єкта потреби вдаватися до складних
маніпулятивних побудов. Очевидно, психологічний максимум влади
міститься десь між полюсами окресленого кратичного континууму із
зсувом у бік полюса впливу.
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фахівців. Психологи вже давно виявили, що знаннями можна оволодіти
лише у процесі їх використання в діяльності, тільки оперуючи ними [2,
с. 20]. Застосування ІКТ у навчальному процесі ВНЗ банківського
профілю створює, на наш погляд, якнайкращі умови для реалізації
діяльнісного підходу як у викладанні дисциплін інформаційного циклу
так і у викладанні професійноорієнтованих дисциплін, проходженні
навчальної практики.

Отже, з огляду на високий рівень інформатизації банківської
системи України організація навчального процесу у ВНЗ банківського
профілю має передбачати проектування навчального середовища із
залученням сучасних ІКТ, удосконалення традиційних методів і форм
навчання у вищій школі, а також якнайповніше використання сучасних
банківських інформаційних систем і технологій. На цій основі будується
інформаційна педагогічна технологія підготовки фахівців банківської
справи, яка потребує перегляду змісту навчання; освоєння педагогами
нових методів й організаційних форм навчально-виховної роботи.
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технологій та дизайну

Перед сучасним вузом стоїть непросте завдання зберегти позитивні
напрацювання у підготовці висококласних фахівців економічного
спрямування і, водночас забезпечити впровадження новітніх освітніх
технологій до яких залучається Україна останнім часом. Наша держава

творчого їх вирішення, передбачення наслідків прийнятих рішень і дій,
вміння їх оцінювати [1, с. 73].

Інформатика є унікальною науковою дисципліною, яку можна
розглядати як фундаментальну науку, прикладну дисципліну і виробничу
галузь. Зрозуміло, що все розмаїття відомостей, які складають зміст
науки інформатики не може повністю увійти в освітню галузь цієї
дисципліни у ВНЗ банківського профілю. Разом із тим, інформатика
має виконувати загальноосвітні функції, відображаючи в собі найбільш
значущі, фундаментальні поняття та відомості, які розкривають сутність
науки, забезпечують студентів знаннями, вміннями та навичками,
необхідними для вивчення інших базових загальнопрофесійних,
професійно орієнтовних дисциплін, а також підготувати майбутніх
фахівців до діяльності в умовах інформатизації банківської галузі.

Виходячи з головної мети фундаментальної підготовки у вищій школі
– формування творчої особистості фахівців, важливо так організувати
навчальний процес, щоб він забезпечував поступову трансформацію
навчально-пізнавальної діяльності у професійну. Має бути досягнуто
розумний баланс між фундаментальною освітою і отриманням
необхідних професійних знань, умінь і навичок.

На нашу думку, вирішення завдання посилення фундаментальної
інформаційної підготовки при її практичній спрямованості повинне
стосуватися процесу вивчення інформатики на всіх рівнях освіти і
передбачає неперервність і наступність вивчення дисциплін
інформаційного циклу.

У вітчизняному досвіді питання професійної підготовки фахівців з
використанням ІКТ вирішуються варіативно, часто локально, залежно
від можливостей навчального закладу. Немає системного знання про
неперервну підготовку майбутніх фахівців до діяльності в професійних
інформаційно-комп’ютерних середовищах як у нормативній так і в
педагогічній практиці. Дисципліни інформаційного циклу в підготовці
фахівців банківської справи займають другорядні позиції. До
нормативних дисциплін відноситься тільки “Економічна інформатика”,
яка вивчається у І і ІІ семестрах. Інші дисципліни входять до варіативної
частини навчального плану, при чому є варіанти навчальних планів, у
яких вони просто відсутні.

Крім цього, на сьогодні немає чітких вимог НБУ та комерційних
банків щодо підготовки фахівців банківської справи у ВНЗ і, зокрема,
до їх підготовки в галузі ІКТ.

Ми ж погоджуємося з думкою вчених, які вважають, що навчання
потрібно проектувати на основі аналізу професійної діяльності майбутніх
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спеціалізованих інформаційних систем для оцінювання фінансового
стану позичальника та формування висновку за змістом заяви.
Водночас, доступ до Інтернет технологій дозволяє вийти за межі
навчальної аудиторії шляхом встановлення онлайнових зв’язків з
представниками бізнесу, студентами інших країн (носіями мови), які
навчаються за цією ж спеціальністю.

Значна роль у процесі вивчення іноземної мови відводиться
контролю та оцінці знань студентів. З впровадженням ідей Болонського
процесу викладачам доводиться застосовувати тестові методи
визначення умінь та навичок студентів з метою здійснення поточного
та підсумкового контролю. Робота по складанню відповідних тестів
досить складна і вимагає від викладачів фахової англійської мови не
лише знання мови, а й розуміння специфіки майбутньої діяльності
студентів для забезпечення адекватного оцінювання рівня їх знань.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИБОРІВ ЯК СКЛАДОВОЇ
ПРИНЦИПУ ДЕМОКРАТИЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Г.І. Лис

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Оскільки в засобах масової інформації почалося активне
обговорення можливості проведення позачергових виборів до Верховної
Ради України, то слід звернути увагу на те, які переваги й недоліки
надає пропорційна виборча система громадянам України для реалізації
ними свого виборчого права.

Аргументи на користь пропорційної виборчої системи:
1. Система виборів за партійними списками забезпечила

пропорційне представництво у парламенті основних політичних
уподобань громадян України;

2. Пропорційна виборча система забезпечила краще
структурування парламенту: згідно з нормами Конституції
України формується коаліція депутатських фракцій, яка вперше
в історії України безпосередньо вплинула на визначення

є учасником глобалізаційних економічних процесів в яких вона хоче
бути рівноправним партнером. Це передбачає наявність фахівців-
економістів, які вільно володіють іноземною мовою, особливо
англійською, яка є мовою міжнародного спілкування у фінансово-
банківській сфері.

Необхідність вивчення іноземних мов розуміли ще наші пращури.
Дослідники знаходять багато підтверджень цьому в уставах князів
Володимира Святославовича та Ярослава Володимировича, особлива
увага приділялася засвоєнню іноземних мов студентами [1, с.13].

Зрозуміло, що існуюча система навчання іноземних мов вимагає
суттєвого реформування в найкоротші терміни. При цьому повинно
бути вирішене завдання щодо ефективності такого навчання з
урахуванням останніх досягнень у цій сфері. Центром з розроблення
та розповсюдження досягнень у галузі викладання ділової англійської
мови є Міжнародна асоціація викладачів ділової англійської мови як
іноземної (BESIG). Основною метою діяльності цієї асоціації є допомога
викладачам ділової англійської мови підтримувати якомога вищий рівень
ефективності своєї праці, який відповідав би найсучаснішим вимогам,
досягненням і тенденціям [2, c.47].

Важливою складовою процесу навчання є наявність якісних
підручників та навчальних посібників, які підготовлені для конкретної
спеціальності та її спеціалізацій. Мається на увазі, що вони повинні
містити автентичні джерела, наприклад, реальні ділові угоди, контракти,
вирізки із ділової періодики, фінансові звіти корпорацій тощо. Такий підхід
дозволяє здійснювати цілеспрямоване навчання писемної комунікації,
яка включає читання, письмо і переклад.

Для закріплення отриманих в такий спосіб знань проводиться
моделювання реальної ситуації, яка передбачає усне спілкування з
конкретної тематики, наприклад відкриття рахунку в банку. Мова йде
про більш широке впровадження ділових ігор у процес навчання фахової
англійської мови.

Навчання іноземної мови слід здійснювати і з урахуванням
культурної спадщини нації, соціокультурних норм, культури ділового
спілкування конкретного мовного соціуму, особливостей комунікативної
поведінки, характерної для нього.

У процесі вивчення фахової англійської мови слід забезпечити вільний
доступ до Інтернет технологій, як способу отримання інформації з
реального життя та використання певних офісних пакетів для фінансових
розрахунків. Наприклад, отримання річного звіту англійською мовою
потенційного підприємства-позичальника з одночасним використання
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втішна. Зважаючи на сучасну політичну ситуацію в державі,
позачергові парламентські вибори, за прогнозами політологів, будуть
найскладнішими чи одними з найскладніших за всю історію
незалежності України. Якщо не буде знайдено (вже остаточно)
компроміс між коаліцією, Прем’єр-міністром України та Президентом
України, то є великий ризик того, що вибори можуть і не відбутися на
всій території України, а це в свою чергу може призвести до поглиблення
прірви між Правобережною та Лівобережною Україною або до
остаточного розколу держави.

Також  лякає зростання тенденції абсентеїзму ( абсентеїзм – це
відмова виборців від участі у виборах представницьких органів, глави
держави, посадових осіб; вияв соціально-політичної апатії, байдуже
ставлення людей до здійснення своїх політичних прав, ухилення від
виконання громадянських обов’язків.), причинами якого є невдоволення
населення умовами життя в державі, розчарування в сучасному
політикумі,  зневіра, а також низька політична культура та
правосвідомість населення. Останній фактор є досить важливим, бо
очевидно, що правова поведінка особи безпосередньо залежить від
рівня її правосвідомості, яка у свою чергу може залежати від знання
чи незнання правових норм, ставлення до відповідних державних
інститутів. Слід зазначити, що деякі громадяни України  «в очі» не
бачили Конституцію України, а деякі навіть сумніваються в її наявності,
але при цьому досить впевнено апелюють лозунгами та програмними
положеннями тієї чи іншої політичної сили.

Абсентеїзм може призвести до того, що можливі позачергові
парламентські вибори будуть повністю сфальсифіковані або вибори
відобразять інтереси лише частини населення України, у той час як
воля іншої частини взагалі буде знехтувана.

ПРАВОСЛАВНІ МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА КУЛЬТУРУ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

С.В. Майстренко
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

Проблема місця та ролі моральних цінностей у суспільному житті
особливо гостро постала у кінці ХХ – на початку ХХІ ст., адже
поступово стає очевидним, що досягнення науково-технічного прогресу
мають непередбачувані, іноді катастрофічні наслідки, якщо їм не
відповідає розвиток культури даного суспільства в будь-якій сфері: чи

кандидатури прем’єр-міністра і складу уряду; виникає і
парламентська опозиція уряду. Досвід формування коаліцій в
Україні свідчить про домінування політики над правом. У цьому
розумінні слід відмітити, що політичний досвід, який є первинним,
не створює належних демократичних традицій, а є наслідком
вирішення тих чи інших кон’юнктурних питань.

3. Пропорційна виборча система забезпечила політичне
структурування суспільства та зростання ролі політичних партій
у парламенті, у структурах виконавчої влади і органах місцевого
самоврядування.

Аргументи проти пропорційної виборчої системи:
1. Пропорційна виборча система не посилила політичну

відповідальність політичних партій. Усі фаворити виборів
фактично торгували місцями у прохідній частині своїх виборчих
списків, а після виборів вони не дуже переймалися своєю
політичною репутацією.

2. За багатьма свідченнями, у процесі формування виборчих
списків внутрішньопартійна демократія фактично не діяла.
Кандидатів у депутати та їх місце у виборчому списку визначало
вузьке коло керівників та інвесторів кожної політичної партії.
Головними критеріями при відборі були не професійні якості,
потрібні для ефективної законодавчої роботи, і не активна робота
на партію, а особиста відданість одному з лідерів чи інвесторів
партії або вагомий внесок у партійну касу тощо.

3. Виборча система закритих партійних списків звужує обсяг
виборчих прав громадян, а отже, їх вплив на формування влади
в державі.

4. Виборець голосує по-суті всліпу, віддаючи свій голос за список,
адже це майже неможливо ознайомитися з усіма 450 прізвищами
виборчого списку, що розриває його зв’язок із майбутнім
депутатом.

5. Інтереси окремих малих регіонів слабо представлені, а то й
взагалі не представлені у складі парламенту, який обраний за
пропорційною виборчою системою у єдиному
загальнодержавному окрузі.

6. Пропорційна виборча система не сприяє оновленню
депутатського корпусу, тому що на практиці партія висуває на чергові
вибори переважно діючих депутатів.

Отже, перспектива нових позачергових парламентських виборів,
зважаючи на попередній досвід парламентських виборів не досить
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інтуїтивними релігійними переживаннями, православна філософія шукає
можливості до об’єктивної, сутнісної залученості людської природи до
божественної, звідси й пояснення матеріального світу й діянь людини
в ньому.

Православна мораль, як і загальнохристиянська, являє собою чітку,
доволі сталу систему ідеалів, цінностей та переживань у просторі
«добра/зла», центральне місце в якій займає Священне Писання як
джерело нормативної регуляції та саморегуляції життєдіяльності кожної
особи. Основою християнської моралі є заповіти загальнолюдської
любові та благодійності, які визначають любов віруючого до Бога,
духовний аспект будь-якої діяльності, в т.ч. і економічної. Сучасні
релігійно-філософські доктрини пропагують тенденцію наближення
Бога до людини через вияв, розкриття глибин її душі, й людина в такому
ракурсі розглядається як співучасник творення світу. Праця у тісному
єднанні з природою дозволяє кожній особі відчути свою належність до
всесвіту, сприяє пожвавленню релігійних почуттів спільноти. Тому й
заохочується активна діяльніть, а етика пасивності та покірливості
поступається місцем етиці самореалізації, творчості та дієвості. Серед
моральних цінностей православ’я, які впливають на формування
культури бізнесу слід відзначити: сумлінне ставлення до праці, адже
Бог визначає всі діяння наші в цьому світі, оцінюючи їх; справедливе
ставлення до підлеглих у процесі бізнесових стосунків.

Враховуючи тривалий історичний шлях розвитку, етапи формування
моральних категорій, становлення духовних цінностей, православ’я
визначає три підходи, які регулюють діяльність людини в сфері бізнесу:

- прославлення праці, зростання добробуту, що разом з міцним
здоров’ям складає підгрунтя для життєвого успіху, є запорукою
щастя, яке є знаменням милості Божої і благословення;

- рівність всіх,  навіть жебраків, перед Богом, бо Царство Боже
призначене не лише багатим, здоровим і успішним, але й
жебракам;

- відповідальне управління всім, що існує на землі, що створене
Богом, та необхідність його примноження й поширення.

Таким чином система православних моральних норм закладає
базові підвалини для принципів гуманного людського співіснування,
сприяє поширенню ідеї взаємовигідної та справедливої взаємодії в усіх
сферах життєдіяльності особи, в т.ч. і в економічній.

Нині, в швидкоеволюціонуючому світовому співтоваристві, все
частіше розглядають релігію як ідеологію нового економічного життя,
церковні організації як засіб, культурний інструмент, який сприяє
реалізації економічної мети. Проте іноді це призводить не лише до

то в економічній, чи то у політичній. Розвиток вільних ринкових відносин
сприяє формуванню ціннісних орієнтацій у сфері економічної діяльності,
порушуючи питання, які стосуються соціокультурного аспекту бізнесу,
моральності дій підприємців, а також впливу релігійних моральних норм
на партнерські стосунки в сфері бізнесу, адже нині про бізнес судять
не лише за його внеском в економіку, а й за його соціальним, політичним
та моральним виглядом - тобто через призму віри. Актуальним на
сучасному етапі розвитку цивілізації є вивчення та осмислення
християнської духовної традиції, системи моральних чеснот та норм,
які містять універсальні, загальнолюдські християнські моральні
проповіді, спрямовані на діалог особистостей та поколінь, і
віддзеркалюючи в собі багатовікові самобутні цінності національних
культур, сприяють формуванню гармонійних взаємовідносин у всіх
сферах людської життєдіяльності.

Вперше детальний аналіз впливу релігії, зокрема, протестантизму,
на формування економічних взаємовідносин під час появи
капіталістичної системи господарства висвітлено в дослідженні
М.Вебера. Він визначав механізми впливу релігійних мотивацій
особистості на її економічну поведінку. Згодом науковець Р.Белл
здійснив спробу показати взаємозв‘язок між своєрідною японською
релігією та стрімким економічним розвитком держави.  Православ’я
має свої трудові і підприємницькі традиції, своєрідне соціально-
економічне світобачення, свою філософсько-етичну концепцію
здійснення процесу господарювання. Православні основи ведення
господарства представлені в творчій спадщині В. Великого, І.
Златоуста, Н.Сорського, Й. Волоцького, митрополита Володимира
(Богоявленського), С. Булгакова та інших мислителів. Спроби дослідити
взаємовплив моральних релігійних норм православ’я та бізнесу були
здійснені Л. Толстим, О. Платоновим.

Традиційно православ’я є релігією східних народів, де переважають
аграрні господарства, і досить слабо розвиненими є промисловість,
банківництво. Воно виступало впродовж років як суто феодальна
духовна форма, з притаманним їй консерватизмом, жорстокістю,
нестачею внутрішнього динамізму. Це не сприяло ініціативам у галузі
економіки, а морально-етичні норми були орієнтовані на обслуговування
відокремлених натуральних господарств.

Релігійно-філософська концепція православ’я, в якій закладено
систему морально-етичних принципів, позбавлена концептуальної
єдності. Маючи своєю базовою основою філософію неоплатонізму з її
культурою об’єктивноонтологічної спекуляції та міфологічно-
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ринкової економіки; фактори внутрішнього і зовнішнього середовища,
які впливають на діяльність підприємства; стан та тенденції розвитку
ринку продукції; основи підприємницької діяльності; менеджмент,
маркетинг та основи господарського права; методологічні підходи до
прогнозування діяльності підприємств; поточні потреби в ресурсному
забезпеченні виробництва продукції, організаційні форми діяльності
різних господарських утворень.

Сучасний економіст повинен вміти: виявляти тенденції, що
характеризують динаміку економічної ефективності виробництва,
розробляти заходи, що сприяють переходу на більш прогресивні форми
економічної роботи, забезпечувати їх виконання; вступати в ділові
зв’язки з суб’єктами підприємницької діяльності; консультувати
працівників підприємства з питань, що їх цікавлять; розробляти варіанти
пропонованих управлінських рішень; аналізувати результати діяльності
працівників і підприємства; зберігати комерційну таємницю.

Сучасний економіст повинен володіти: навичками управлінського
спілкування, користувача комп’ютера та сучасними засобами зв’язку;
навичками правового забезпечення заходів, що рекомендуються;
навичками складання кошторису, контрактів, угод і іншої документації;
навичками мотивації ефективної діяльності працівників.

В сфері планування сучасний економіст повинен вміти розробляти
плани економічної роботи за періодами; виробничі і фінансові плани
діяльності підприємства; здійснювати їх економічне обґрунтування;
обґрунтовувати інвестиційні й інноваційні стратегії та проекти розвитку
підприємства; системи ресурсовикористання; економічно обґрунтовані
ціни на продукцію, що виробляються і реалізується.

В сфері організації сучасний економіст здійснює економічне
обґрунтування управлінських рішень, розробляє систему організаційних,
економічних, технічних та технологічних нормативів.

В сфері контролю сучасний економіст оцінює втрати і втрачені
вигоди діяльності підприємства; доцільність й ефективність
застосованих механізмів ціноутворення; бере участь в складанні
контрактів та контролю за їх виконанням.

Для сучасного економіста важливе вміння логічно мислити,
розділяти проблему на її складові, оцінювати їх та робити загальний
висновок. Важливим є вміння прогнозувати, бачити перспективу,
аргументувати запропоноване, вірно оцінювати стан справ, не
соромлячись з’ясовувати.

Пізнати спеціальність до тонкощів, навчитись робити все самому
– цього вимагає життя. Професіоналом можна стати лише в тому

перекручення та спотворення релігійних настанов, а й до втрати
значущості релігійних переконань та моральних цінностей. Здійснення
різного роду релігійних ритуалів: освячення, очищення і т.п. стали
модними в бізнес-средовищі останнім часом й розглядаються
окремими бізнес-групами як інструменти в реалізації економічних цілей,
а релігія як дизайн економічної поведінки. Тому на часі постає питання
про необхідність зміни „потребницького” ставлення до церкви та релігії,
вивчення та популяризація системи її ціннісних орієнтирів, адже
православні моральні норми як складова системи
загальнохристиянських чеснот здатні відігравати важливу роль у
побудові бізнесових відносин саме у сучасних ринкових умовах,
слугувати етичним еталоном для здійснення раціональної економічної
діяльності. Знання моральних правил взаємин між людьми створює
стабільні та міцні бізнесові відносини як між керівниками різних рівнів,
так і між підлеглими і керівниками, а дотримання даних принципів та
норм сприятиме поширенню та утвердженню православних цінностей
в системі економічних відносин.

УДК 371:004:336.71
МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА В КОНТЕКСТІ

РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ПОЛОЖЕНЬ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Г.М. Мартиненко
Черкаський комерційний технікум

В умовах глобалізації світової економіки, суттєвих соціально-
економічних перетворень в нашій країні потрібна зміна системи освіти
для того, щоб будь-який громадянин міг отримати в своїй країні якісну
освіту на рівні міжнародних стандартів, був конкурентноспроможним
на світовому ринку праці. Однак розповсюдження міжнародних
стандартів на систему освіти в Україні в контексті реалізації положень
Болонської декларації буде успішним при умові збереження кращих
традицій вітчизняної системи освіти.

Сьогодні в суспільному житті з’являються тривожні сигнали, котрі
змушують задуматися над тим, чи всі зміни в системі сучасної вищої
освіти в нашій країні відповідають підвищенню конкурентно-
спроможності випускників. Враховуючи специфіку ринкової економіки,
в першу чергу, це стосується підготовки економістів.

Спеціаліст в галузі економіки – це компетентний професіонал, який
досяг високого рівня в своїй справі, знає принципи функціонування
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Адміністрація Рейгана завдяки неймовірній активності у світі
опосередкованими діями сприяла формуванню не менше двох мільйонів
робочих місць (всього 17 мільйонів) кожного року, починаючи від 1981
і завершуючи 1989 рр. Приріст склав 1,7 % річно, тоді як у 1990-95 рр.
він не перевищив 1,2 %. Коли Рейган передавав свої повноваження
Дж. Бушу безробіття в країні становило всього 5,5%, тобто на 4,2 %
менше, ніж у кризові 1981-82 рр. Сутнісне значення має і те, що в епоху
Рейгана вищими порівняно з першим президентством Клінтона були
темпи приросту продуктивності праці, поліпшилася ситуація на ниві
особистих банківських збережень американців.

Реально гіршими були показники у сфері збалансованості бюджету,
що стало найбільш негативним наслідком пріоритетності
зовнішньополітичної стратегії конструктивної задіяності у поєднанні з
вирішальним наступом проти комунізму. У 1981 році бюджетний
дефіцит склав 101 мільярд доларів, тобто 2,7 % ВВП (у всіх випадках
подається курс долара на 1981 р.). Вже через два роки він більше ніж
подвоївся і досяг 236 млрд. дол., вийшовши на рівень 6,3 % ВВП. І
тільки під час другого президентства, коли Президент перейшов у
відносинах з Радянським Союзом до конструктивного діалогу та
відмовився від крайніх форм реалізації Стратегічної оборонної ініціативи,
вдалося знизити дефіцит бюджету американської держави. 1989 року
він становив 141 млрд. дол., не перевищуючи 2,9 % ВВП. І все ж, всі
означені дані про бюджетний дефіцит свідчать, що навіть у роки другої
світової війни витрати держави не перевищували надходження до
бюджету у такій мірі як це мало місце в епоху конструктивної задіяності.

Крім того, зовнішньополітичний авантюризм, що нерідко був
притаманний Рейганові, призвів до подвоєння національної
заборгованості, яка на 1989 рік перевищила гігантську суму в 2
трильйони доларів. Це сталося на тлі подвоєння витрат Пентагону: у
1981 році військовий бюджет США становив 158 млрд. дол., а у 1989
році він перевищив 304 млрд. дол. Загальні (акумульовані) оборонні
витрати США за 1981-89 роки склали 806 млрд. дол., що перевищує
відповідний комплексний показник росту бюджетного дефіциту (779
млрд. дол.) у ті ж роки. Це означає, що якби видатки на оборону
утримувалися на певному рівні, бюджетний дефіцит міг навіть
скоротитися. І саме цим переважно зовнішньополітичним фактором
пояснюється різке скорочення бюджетного дефіциту в епоху Клінтона.

Тут слід зважати і на такий чинник: значною мірою під політичним
тиском адміністрації Рейгана країни-члени ОПЕК у 1980-ті роки

випадку, якщо розвивати в собі відчуття нового, ставитися критично
до своїх знань, брати участь в науковому пошуку, всебічно себе
вдосконалювати.

ЕКОНОМІЧНІ І ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ
Р.РЕЙГАНА ТА ЇХ НАСЛІДКИ

А.О. Овчаренко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Період Рейгана підтвердив побутуючу в світовій економічній думці
тезу: американська економіка є, умовно кажучи, найбільш ринковою
серед національних економік світу. У роки правління республіканців
цей показник проявляється завжди, але в часи неоконсерватора Рейгана
він став домінуючим в оцінках економічної політики.

Саме тут вважаємо доцільним зосередитися на проблемі, яка стала
однією з головних об’єктів аналітичних зусиль більшості науковців, які
досліджували і продовжують вивчати зовнішньополітичну стратегію
Р.Рейгана. Йдеться про те, у що обійшовся американському суспільству
тотальний наступ антикомунізму, в тому числі й реалізація стратегії
конструктивної задіяності, в економічному та фінансовому аспектах.
Закономірним можна вважати і той факт, що вкладаючи велетенські
кошти у розвиток військових технологій та у зовнішньополітичну сферу,
адміністрації Рейгана вдалося добитися позитивних результатів для
національної економіки, а його досвід податкової політики брався на
озброєння претендентами на президентство від республіканської партії
у 1996 році Р.Доулом та у 2000 році - Дж. Бушем.

Звертаємося до цієї проблеми з огляду на те, що в науковій літературі
в ідеологічному аспекті слушно прийнято розглядати рейганоміку і
міжнародний курс Президента у тісному взаємозв’язку. Не маючи на
увазі заглиблюватися в смисл рейганоміки, але з урахуванням існуючих
різнотлумачень назвемо її основні складові:

1. політика монетарних обмежень, спрямована на стабілізацію
курсу долара та припинення інфляції;

2. введення в дію Податкового Акту Економічного відродження
(1981), за яким запроваджувався єдиний 25-відсотковий податок;

3. обіцянка збалансувати бюджет шляхом скорочення внутрішніх
витрат;

4. значне зниження державного регулювання.
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Обратимся к конкретному примеру - разработке креативной
стратегии и перепозиционированию харьковского банка «Базис», в
которых принимал участие автор. И проанализируем, как с помощью
творческих методов достигаются практические маркетинговые цели.
К концу 2001 года АКБ «Базис» решил пересмотреть свою
маркетинговую стратегию и поставил перед собой целый ряд задач,
среди которых была увеличение доли рынка депозитов физических
лиц к концу 2002 года до 3% , а в течение трёх-пяти лет до 9%. Акценты,
на которые должен быть сделан упор в рекламной кампании,
определили следующим образом: во-первых, построение особой
эмоциональной связи между банком и его клиентом, которая должна
отражать дружеские, личностные отношения, во-вторых, банк «Базис»
- это банк, который активно развивается и предлагает своим клиентам
стратегию социальной успешности, в третьих, необходимо обыграть
само название банка «Базис» как основу, фундамент,  уже
предполагающую надёжность и безусловную необходимость.

Для бренда был предложен новый слоган «Твоему успеху нужен
«Базис», который связал эмоции с выгодой и полностью отразил
конкурентные преимущества банка. Вторым шагом стала разработка
визуальной стилистики рекламных продуктов, ориентированных на
физических лиц. В качестве основного художественного приёма был
выбран шарж, подчёркивающий ироничное отношение банка к самому
себе и его позицию близости клиентам. Первым рекламным продуктом
стал настольный календарь, на 12 страничках которого, были
продемонстрированы различные виды социального успеха и все
целевые группы, - потенциальные потребители банковских услуг. В
девизе слово «успех» каждый раз заменялось новым более
конкретным понятием «счастье», «благополучие» и т.д. Эта же
рекламная идея реализовалась в других рекламных продуктах:
листовках, буклетах и т.д. К сентябрю 2003 года доля рынка депозитов
физических лиц среди банков, работающих в Харькове, составляла
уже 4%, то есть маркетинговая задача была успешно решена.

Таким образом, рекламное творчество включается в потенциал
социально-экономической деятельности и в своей определенности
выступает как оригинальная креативно-продуктивная деятельность.
Эта деятельность интегрируется в самостоятельную подсистему,
которая способна координировать не только сам процесс рекламного
творчества, но и формировать приоритетно-эксклюзивный рекламный
продукт.

утримували адекватні ціни на енергетичні ресурси. Не останню роль
відіграв при цьому страх багатьох з лідерів арабських країн перед
можливою перемогою комуністичних ідей.

Таким чином, зовнішньополітичні успіхи адміністрації Рейгана у
1980-ті роки в цілому відбувалися паралельно з помітним економічним
зростанням за одночасного погіршення багатьох фінансових показників.
Такими стали у специфічних американських умовах наслідки
рейганоміки, тобто економічної політики, запозиченої у неокласичної
теорії і накладеної на ідеологічну простоту рішень, які приймав Рейган.
Президент був безумовно переконаний у тому, що «невидима рука
ринку» спричинить майже негайне поліпшення базових показників
економічного росту, а зниження податків приведе до серйозних
соціальних зрушень.

РОЛЬ КРЕАТИВА В РЕКЛАМИРОВАНИИ БАНКОВСКИХ
БРЕНДОВ (НА ПРИМЕРЕ АКБ «БАЗИС»)

Е.Ю. Оленина
Национальная музыкальная академия Украины

им. П.И. Чайковского

Исследуя приемы и методы искусства для создания эффективного
коммуникативного продукта, мы, прежде всего, должны обратиться к
феномену творчества и выявить возможности его применения для
создания уникальной позиции товара или фирмы на потребительском
рынке. Позиция торговой марки доносится потребителю различными
методами, среди которых стимулирование сбыта, личные продажи,
прямой маркетинг, связи с общественностью. Но, прежде всего, -
реклама, несущая в себе большую долю художественно-эстетических
элементов, воздействующих на подсознание индивида. Именно В

рекламе творческая идея находит свое абсолютное воплощение, в
отличие от других методов продвижения.

Креативность в рекламном процессе, по сути, является
прагматическим результатом творческой деятельности, то к чему
осознанно или бессознательно стремится каждый творец при создании
материальной или духовной ценности. В большинстве случаев успех
рекламной кампании зависит от того, насколько удачно было выбрано
исходное творческое решение.
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та безпосередньої участі молоді у її розробці та реалізації; 2) підтримці
молодіжних ініціатив державними структурами.

Процес політичної соціалізації молоді посилюється в
трансформаційні часи. Українське суспільство переживає саме такий
період. Нестабільність, невизначеність суспільних процесів, швидка
зміна політичної, економічної ситуації - усе це ставить вимоги до
пересічної людини і безпосередньо, до молодої людини. Питання
входження до ринку, її ставлення до влади, можливості адаптації до
кризи - економічної, соціально-політичної, духовно-ідеологічної - усе
це стосується кожного. Реалізація програми переходу до ринку
кардинально змінює економічний устрій держави, систему відносин
власності, становище людини в економіці. Ринкова економіка базується
на багатоманітних формах власності, змаганні самостійних
товаровиробників, розвинутій системі фінансів, на дії могутніх стимулів
особистої і колективної заінтересованості в досягненні високих кінцевих
результатів праці.

Проблема створення ринку в нашій державі є досить складною не
тільки внаслідок економічних та організаційних труднощів, а й унаслідок
соціальних протиріч, що неминуче виникають на ґрунті реальних
соціально-історичних обставин. Ситуація в сучасному українському
суспільстві склалася так, що виявилася майже повна неготовність
молодих людей працювати за умов ринку, легальна ділова активність
у галузі виробництва перебуває майже на нулі. Зате набула широкого
розмаху активність у сфері перерозподілу - «вибивання» ресурсів і
кредитів у держави (легальні форми), розкрадання й шахрайство
(нелегальні форми), «тіньова» комерційна та банківська діяльність. Ці
види «активності» накладають на молодих людей свій відбиток,
формуючи такі риси, як нечесність, неповага до закону, невіра в
можливості відкритого вияву своєї активності в межах легальних
організацій.

Формування нових норм і правил поведінки молодих людей в
суспільстві, створення нових типів організації потребують тривалого
часу. Для нашого суспільства перехід від адміністративної до ринкової
економіки означає докорінну зміну способу життя: посилення
мобільності та готовності до постійного підвищення кваліфікації або
зміни роботи й відповідної перекваліфікації, зростання інтенсивності
праці для забезпечення собі належного достатку за умов значної різниці
життя різних верств і соціальних груп.

Значна частина молодих людей до цього не готова. Багато із них
не можуть знайти своє місце в ринковій економіці, пристосуватися до

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
ЗА УМОВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Я.В. Подолян
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

У трансформаційний період найзлободеннішою проблемою для
України стало прискорення її переходу до сучасної європейської моделі
суспільного розвитку. За рівнем суспільно-політичної свідомості
громадян та рівнем їх самореалізації наша країна наблизилась до країн
Центральної та Східної Європи. Набутий досвід ринкової економіки і
соціального захисту громадян сприяє створенню в Україні об’єктивних
і суб’єктивних передумов переходу до європейського типу соціально-
економічної еволюції, та для широкомасштабної реалізації надбаного
українським народом соціально-політичного потенціалу необхідні
інноваційні шляхи й засоби модернізації всіх сфер життя людей.

Для найшвидшого входження України в європейське співтовариство
потрібні ефективні суб’єктивні фактори. Одним із найактивніших
соціальних суб’єктів, здатних до реальної підтримки держави і всіх
державотворчих процесів, є українська молодь. І це закономірно.
Фанатична відданість сучасним інноваційним ідеалам, соціальна
спрямованість молоді на послідовне оновлення світу об’єктивно
зумовлена. В цьому полягає незбагненність феномену молоді.

Молодь, як суспільна група, являє собою специфічну соціально-
демографічну категорію людей і виступає активним суб’єктом політики.
Вона характеризується насамперед процесом набуття стійкого
соціального статусу та становища в різноманітних соціальних
підструктурах (соціально-класовій, професійно-трудовій, соціально-
політичній, сімейно-побутовій). Молоді люди відрізняються спільністю
інтересів і потреб, а також особливостями вирішення проблем своєї
життєдіяльності, праці та орієнтації, що з них випливають. Особливості
сучасного становища молоді полягають у тому, що вона виступає, перш
за все, як суб’єкт суспільного життя, який, разом з тим, перебуває у
процесі свого соціального становлення. Звідси у державній молодіжній
політиці в якості рівноправних суб’єктів мають виступати як молодь,
так і суспільство. Мова повинна йти не про політику держави у
відношенні до молоді, а, швидше, про сприяння її соціальному
становленню в умовах ринково орієнтованої економіки, про створення
такої соціальної системи, яка б могла забезпечити і відтворити себе.
Недарма програма у галузі молодіжної політики у країнах
Європейського Союзу передбачає два основних принципи: 1) активної
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досліджень через очевидність значення права приватної власності у
соціальній правовій державі, а також через відносну усталеність поглядів
науковців на це питання. Фаза практичного застосування досліджується
за різними напрямами, в той час ми відмічаємо досить стриманий
інтерес вітчизняних цивілістів до наукової розробки української моделі
права приватної власності із акцентом на його національних
особливостях, традиціях, тенденціях тощо.

На фоні традиційних теоретичних робіт з’являються теоретичні
розробки російських цивілістів, пов’язані із даною проблематикою,
кількість та тематика яких може бути орієнтиром для розширення
вітчизняного теоретичного правового доробку щодо права приватної
власності, зокрема у тому сенсі, що ці роботи є прикладом теоретичних
досліджень, у межах яких практичному аспекту права приватної
власності (найперше – на аналізові практики судів загальної юрисдикції)
логічно присвячено мінімум уваги.

Важливою тенденцією цих робіт можна назвати акцент на
теоретичному висвітлені ролі набуття права приватної власності як
провідної для сучасного ринкового суспільства, при чому однією з
провідних ідей є наголошення на необхідності створення оптимального
співвідношення між державною та приватною власністю для
подальшого ефективного розвитку різних сфер соціального життя,
інструментом чого названо удосконалення правових норм.

Використання досвіду іноземних дослідників права приватної
власності, зокрема аналіз  динаміки теоретичних досліджень даної
проблематики у російській цивілістиці, може бути використана під час
створення та наукового дискутування теоретичної вітчизняної  моделі
цього права, оскільки, зважаючи на вік та зміст діючого цивільного
законодавства Російської федерації, можна говорити про певну
подібність цивільного законодавства про право приватної власності обох
держав.

УДК 33:1
ЛЮДИНОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА

І.І. Руденко
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

В науці категорію “людинознавча компетентність” визначають як
теоретико-прикладну підготовленість керівника, менеджера, спеціаліста
до використання  в управлінській діяльності антропологічних знань [1].

нових умов. Це стосується не тільки молодих людей, що не мають
фаху, але і службовців, наукових працівників, викладачів та деяких інших
категорій молоді. Зростання кількості молодих людей, що не здатні
адаптуватися до ринкових відносин, може призвести до дестабілізації
суспільства, виникнення гострих соціальних конфліктів, до
екстремістських виступів. Ось чому за переходу до ринкової економіки
в повному обсязі мають бути враховані соціальні наслідки такого
періоду.

УДК 347
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАВО

ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
В.В. Попко

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Сучасними вітчизняними цивілістами право приватної власності як
основа громадянського суспільства та критерій демократичності
державного ладу в цивільному законодавстві України досліджується
порівняно мало у співвідношенні із господарським правом, вивчення і
аналіз якого викликані до життя нагальною необхідністю знаходження
оперативного вирішення суто практичних проблем застосування норм,
спричинених, зокрема, неоднорідністю та неузгодженістю приписів
цивільного і господарського законодавства, особливо на фоні того, що
такі ускладнення ефективного застосування норм цивільного
законодавства широко прогнозувались науковцями ще на етапі набуття
чинності цими нормативно-правовими актами. Логічно передбачалась
і наявність певної практики застосування оновленого законодавства,
на підставі аналізу якої у майбутньому ставали можливими науково
обґрунтовані висновки щодо можливості удосконалення таких норм
шляхом внесення змін та доповнень до текстів зазначених нормативно-
правових актів.

Для цілей наукового дослідження і формування нової вітчизняної
теоретичної бази загальна концепція права приватної власності може
розглядатися, по-перше, у сенсі філософсько-правового осмислення, а,
по-друге, у розрізі аналізу прикладного характеру цього права. Останній
постає більш привабливим для досліджень, в силу динамічності
надходження матеріалу для досліджень (у першу чергу судової
практики). Теорія виступає менш привабливим компонентом
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до навчання в області менеджменту. Подібне поєднання не випадкове.
У тій країні, де в ціні інтелектуали і творчі люди, шанобливе відношення
до управлінської діяльності є природним наслідком капіталізації розумів
і їх умілого використання на практиці.

У наш час актуальною є проблема загальної управлінської
підготовленості українців. І, передусім, визнання її корисності, у
формуванні в людей необхідного для конкурентної економічної
життєдіяльності адекватного їй складу мислення. Досвід економічно
розвинених країн свідчить, що рівень розвитку менеджменту й широта
обхвату його пізнання людьми стосується безпосередньо  їх досягнень
у науково-технічній і споживчій області.

Бажано, щоб кожний випускник вузу, навіть якщо він не буде
займатися управлінською діяльністю, був підготовлений до роботи з
людьми. Арнольд Тойнбі стверджує, що час, протягом якого людство
стало здібним створювати цивілізацію, становить лише 2% від часу
існування людини на Землі. Однак за такий короткий історичний термін
люди зуміли досягти вагомих технічних і економічних, але менш
виразних соціальних результатів. Історична дистрофія останніх є
причиною неефективності використання людських досягнень в області
техніки і економіки у благоустрої суспільного й особистого життя людей.

Для переходу суспільства з рівня варварства на рівень цивілізації
необхідні були мир, терпимість в управлінні і легкі податки. Управління
є одним із визначальних умов побудови цивілізованого суспільства.
Китайський мислитель Конфуцій стверджував, що для управління
державою потрібні хліб, озброєння й довіра народу до правителя. На
його думку, відмовитися можна від всього, крім довіри. Її завоювання
передбачає наявність у керівника ряду привабливих для людей якостей
і спеціальної підготовки до спілкування з ними. Розуміючи це, ще в
давні часи відомий філософ Сенека задумав створити особливу збірку
знань із мистецтва керівництва душею людини, давши йому назву -
психологіка. Можна вважати, що це була перша спроба створити
концепцію людинознавчої компетентності тих, хто займається
управлінською діяльністю.
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Найактивніше вона виявляється в спілкуванні і при впливі керівника на
людей при виконанні своїх професійних функцій. Діапазон корисності
людинознавчої компетентності визначається ще і тим, що завдяки їй
можлива повноцінна реалізація керівником своїх особистісно-ділових
якостей і досягнення найкращих професійних результатів.

Сьогодні людинознавча компетентність визнана невід’ємною,
обов’язковою складовою частиною професійної компетентності, а в
недалекому майбутньому стане невід’ємною частиною загальної
освіченості  й вихованості людей.

З прискоренням науково-технічного прогресу у ряді вищих
навчальних закладів розвинених країн, практично у всіх школах введені
спеціалізовані людинознавчі предмети. До найбільш поширених
предметів відносяться філософія, політологія, культурологія,
індустріальна психологія, промислова соціологія, підприємницька етика,
діловий спіч. У деяких американських технічних навчальних закладах
дані предмети складають до 30 % у загальному навчальному плані [2,
с.10].

Давні традиції з правової, філософської й психологічної підготовки
керівників мають такі престижні школи бізнесу США, як Уортонська і
Гарвардська. Цікавий досвід із людинознавчої підготовки менеджерів
є в Європейському інституті адміністративного управління (ІН-СЕАД)
- в Фонтенбло у Франції, Міжнародному інституті розвитку управління
(ІМЕДЕ) і Міжнародному інституті управління (ІМІ) в Швейцарії, в
Барселонському інституті вищої управлінської освіти (ІЕСЕ), в якому
одним із традиційних предметів людинознавчого жанру є «Ділова етика».

Людинознавча компетентність керівника орієнтована на його
розумове й етичне вдосконалення, на посилення шанобливого
ставлення до людей.  Соціальним ідеалом істинно цивілізованого
суспільства є такий його стан, за якого нічия особистість не приносилася
б у жертву інтересам цілого, в якому всі інтереси були гармонійно
примирені і всі були б однаково вільні.

Професійна логіка розуміння управлінської діяльності повинна бути
антропологічною логікою. Нею не можна оволодіти без широкої ерудиції,
що охоплює величезний пласт минулого і справжнього антропологічного
знання, знайомство з яким повинно починатися зі шкільної лави, потім
продовжується у вузі, в системі підвищення професійної кваліфікації і
реалізовується за допомогою постійної роботи над собою.

Як відомо, США посідають перше місце у світі за числом
проживаючих у цій країні Нобелівських лауреатів і за залученням людей
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Економіка демократичного громадянського суспільства - це ринкова
економіка, в якій виробництво організується зусиллями не держави, а
індивідів або їхніх асоціацій. Вільне підприємництво і право власності є
характерною особливістю такої економіки. Економіка громадянського
суспільства - це ринкова демократія, де економічна влада має публічний
характер. Право вирішувати свої економічні проблеми і розпоряджатися
власністю, доходами і продукцією закріплюється за кожним
господарським суб’єктом. Обов’язок державної влади полягає в
обслуговуванні економіки.

Саморозгортання демократії і розвиток економіки громадянського
суспільства побудовані на активних діях усіх індивідів, передбачають
як необхідну умову свого функціонування загальну і найповнішу
інформованість людей про стан справ в економіці. У всього суспільства
та його членів є всі демократичні можливості. Найпершим обов’язком
членів громадянського суспільства є здобуття освіти і знань, необхідних
для того, щоб розбиратися в економічних проблемах. У
громадянському суспільстві держава забезпечує правову базу для
розвитку економіки, шляхом законодавчої діяльності. Вона спрямовує
у певні правові рамки діяльність економічних суб’єктів. Без
громадянського суспільства немає і не може бути саморозгортання
демократії, а саморозгортання демократії не має якогось особливого
змісту поза економікою, поза економічними свободами і правами
людини, поза розвитком прогресивних економічних процесів.
Саморозгортання демократії в економічному тлумаченні цього слова
означає участь максимально можливого числа громадян у власності
та в управлінні виробництвом і господарськими справами.

УДК 330.8:381.101.262
ОСВІТНЯ ДЕТЕРМІНАНТА ПРОДУКТИВНОЇ

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Г.Я. Стеблій, М.І. Хмелярчук
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

Становлення глобального постіндустріального суспільства
супроводжується  зростанням ролі людини, її інтелекту, творчих та
інноваційних здібностей  в ефективному функціонуванні економічної
системи. Це у свою чергу супроводжується відповідними змінами у
змісті і структурі зайнятості населення з поступовим переважанням
частки розумової праці. Внаслідок чого у країнах з високим рівнем
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САМОРОЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТІЇ У СФЕРІ

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Л.Я. Самойленко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

У сучасних умовах основним суб’єктом саморозгортання
демократії виступає громадянське суспільство, яке стає об’єктом
прискіпливої теоретичної уваги і гострої практичної боротьби. До
аналізу стану і функціонування можливостей саморозгортання
демократії у сфері економічної діяльності вітчизняна політична наука
ще тільки підходить.

У процесі демократизації політико-владний потенціал
громадянського суспільства об’єктивно виступає як реальний інститут
влади та можливість його саморозгортання. Він вкрай важливий ще й
з огляду на те, що цього вимагає факт існування інституту влади у
двох формах – державній і недержавній, оскільки існування одного й
того ж самого явища у двох формах обов’язково передбачає
взаємоперехід однієї протилежності в іншу і навпаки. Недержавною
формою є громадянське суспільство, яке забезпечує самовиникнення,
саморозгортання, самоврядування, самоорганізацію демократії своїми
інститутами, реалізуючи найвищі цінності людини, саме у процесі
самоорганізації і саморегуляції, особистість.

Громадянське суспільство виходить з визнання того факту, що
держава не повинна контролювати економіку і діяльність своїх громадян,
диктувати суспільству свої рішення. Слід просто надати всім
можливість цивілізовано і вільно реалізовувати свої інтереси. В економіці
перехід до ринкових відносин невіддільний від становлення
громадянського суспільства, яке відокремлює себе від держави. Це -
сукупність незалежних від держави економічних суб’єктів, а також
саморегульованих політичних та соціальних інститутів, культурних
об’єднань, сім’ї і церкви. Загально визначено, що без громадянського
суспільства немає і не може бути справжнього саморозгортання
демократії.

Можна виділити такі основоположні принципи, за якими функціонує
економіка демократичного громадянського суспільства: приватна
власність; особиста економічна свобода індивіда; визначальна роль
споживача; публічність економічної влади; загальна обізнаність; суворе
дотримання законів.
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дуже велика кількість вакансій якщо врахувати що на обліку в службі
зайнятості перебувало 2,4 млн. чол. Проте лише 8% цих вакансій
пропонували заробітну плату, вищу за середню по регіону, з яких було
укомплектовано тільки кожну п’яту вакансію” [2, С. 2].

Наведені дані свідчать про те, що сучасна людина прагне бути не
просто зайнятою, а зайнятою продуктивно, тобто отримувати за свою
працю заробітну плату, яка виконуватиме всі притаманні їй функції:
відтворювальну, стимулюючу і регулюючу.

Прагнення до продуктивної зайнятості особливо яскравий свій прояв
знаходить серед молодіжної когорти населення, яка є найбільш
мобільною як в професійному, так і територіальному плані. Так, за
статистичними даними  найвища питома вага молодих працівників (у
віці від 15 до 34 років) у загальній кількості штатних працівників
спостерігається у галузі фінансування, кредитування, страхування (53,0
%), де за офіційними даними заробітна плата є найвищою [3, С. 66,
154].

Таким чином, наведені дані про можливості продуктивної зайнятості
у галузі фінансування та кредитування підтверджують практичну
цінність здобутої молоддю освіти, зокрема у фінансово-кредитній сфері.

Проте, на наш погляд, ні профіль, ні рівень отриманої освіти не можуть
в повній мірі пояснити різницю в можливостях продуктивної зайнятості
молоді. Визначальним фактором у цій ситуації, на нашу думку, виступає
компетентність та кваліфікація, якими володіють молоді люди при
закінченні навчального закладу. У цьому зв’язку зростають  вимоги
до підготовки кадрів у всіх ланках освіти виходячи з сучасних реалій
розвитку соціально-економічних процесів. Це означає, що в освітянських
програмах потрібно враховувати динаміку технологічних та структурних
змін, інноваційні процеси, насиченість ринку праці, попит і пропозицію
окремих спеціальностей. Усі ці чинники – важливі складові динаміки
освіти, яка є одним з гарантів продуктивної зайнятості та соціального
захисту населення.
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соціально-економічного розвитку існує низка вимог щодо освітнього
та інтелектуального рівня працівника, серед яких базовими є
персональні, технічні та теоретичні вимоги.

Актуальність цих питань для України зумовлена передусім
задекларованою на державному рівні стратегією формування соціально-
орієнтованої ринкової економіки та значною мірою зростає у зв’язку з
приєднанням  до Європейської соціальної хартії, згідно якої договірні
сторони зобов’язуються досягнути і підтримувати високий і стабільний
рівень зайнятості та забезпечувати право працівника на справедливі
умови праці та справедливу винагороду. З цих позицій важливого
значення набуває обґрунтування освітньої детермінанти забезпечення
продуктивної зайнятості населення як джерела економічної та соціальної
стабільності в суспільстві, а також важливої умови наближення до
європейських та світових стандартів рівня життя населення.

Соціальна та економічна цінність освіти визнавалася ще класиками
політичної економії. Вирішальне ж значення відведено освіті в теорії
“людського капіталу”, засновники якої Т.Шульц і Г. Бекер у 60-х роках
ХХ ст. обґрунтували інвестиційну природу витрат на освіту і професійну
підготовку працівників, розробили методику проведення аналізу витрат
і віддачі  освіти як сфери інвестування. Сьогодні теорія “людського
капіталу” ефективно застосовується на практиці в країнах з розвинутою
ринковою економікою та беззаперечно доводить, що інвестиції в освіту
та професійну підготовку працівника відчутно підвищують його
продуктивність праці, що сприяє зростанню заробітної плати,
збільшенню прибутку підприємства та національного доходу [1, С. 8-9
].

Вказані орієнтири зайнятості знаходять своє відображення і на
вітчизняному ринку праці. Так, за інформацією міністерства праці та
соціальної політики України “найбільшим попитом на ринку праці
користуються професії, пов’язані з наявністю високого рівня освіти і
кваліфікації: програмісти, юристи і бухгалтери високої кваліфікації,
менеджери різних рівнів, банківські працівники...” [2, С. 3].

Водночас, досліджуючи питання зайнятості населення, варто
відзначити, що в цілому за даними Державного комітету статистики
України, “чисельність зайнятого населення в Україні за 9 місяців 2007
року досягла найвищого рівня за останні вісім років і склала 59,1 % ?
це більше, ніж у ряді країн-членів ЄС” [2, С. 2]. Тому сьогодні головною
проблемою вітчизняного рику праці уже є не безробіття, а низька оплата
праці. Так, “протягом 2007 року в державній службі зайнятості було
зареєстровано понад 2,2 млн. вакансій, заявлених роботодавцями. Це
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УДК 17.022
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І МОРАЛІ

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В.П. Ткаченко

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

З кінця 80-х рр. ХХ ст. загострилися дискусії навколо важливих
елементів політики – політичної ідеології і політичної психології. І не
стільки щодо їх функцій, скільки навколо їх структури, засобів
використання в економічному і політичному житті, особливо в бізнесі
та виборчих кампаніях. Найбільш гострими були і залишаються
дискусії щодо предмета політичної ідеології, її змісту – ілюзорна,
міфологічна або наукова форма суспільної свідомості.

Економіка, політика і мораль — одвічні союзники і стародавні
опоненти, їх коріння в самій глибині життя народу. Політика сприяє
утворенню мережі соціальних зв’язків людини, групи, спільноти з
державою. Мораль покликана здійснювати духовне єднання
суспільства. Вже тому ці форми суспільної свідомості і види
життєдіяльності за своїм соціальним генезисом та природою здатні
до взаємодії, до збігу в головному — узгоджувати інтереси людей,
сприяти оптимальному розвитку економіки. Мораль - система
цінностей і норм поведінки людей у ставленні одне до одного та до
суспільства. Норма моралі є соціальною характеристикою поведінки
особистості. Норми тісно пов’язані з цінностями. Здебільшого вони
навіть ототожнюються. У такому випадку норма розглядається як
різновид цінності (соціологи, класифікуючи цінності, виокремлюють
“цінності-норми”.

Як і економікам, мораль виникає і розвивається у зв’язку з потребою
суспільства регулювати поведінку людей у соціально-економічному
житті. Корінною проблемою моралі є регулювання взаємин та інтересів
особистості та суспільства. Відповідати народним сподіванням може
лише той державний устрій, у якому і політика, і мораль перебувають
у найтіснішій взаємодії. І скільки існує людина, скільки існує держава,
стільки ж існує і протиріччя між належним і чинним як у моралі, так і
у політики. Етичні поняття – добро, справедливість, чесність, порядність
– характеризують політичну діяльність влади та підтримують,
морально санкціонують і стимулюють економічну діяльність.

Економічний підхід до феномену політики і моралі фіксує як спільні
риси, що їх об’єднують, так і істотні відмінності, що їх відрізняють.
Мораль, яка представлена у історико-хронологічному аспекті, давніша,

ніж політика. Літопис моральних угод значно багатший порівняно з
історією політичних договорів і пактів. Однак, політика і мораль мають
спільні ознаки. Головна полягає в тому, що вони є складовими економіки
і культури суспільства, ціннісними формами свідомості, мають
нормативний зміст і слугують регуляторами поведінки людей. Політика
і мораль мають спільне соціальне, економічне, політичне підґрунтя
суспільства, служать спільній меті – узгодженню інтересів особистості
і суспільства, захисту громадського порядку. Спільність політики і
моралі доповнюється спільністю їх функціонального значення. Політика
і мораль формують еталони та стандарти ціннісно-нормативних
орієнтацій суспільства. Приписи політики і моралі з’являються в процесі
економічної діяльності, створюючи “єдиний ряд бізнесу”, здобуваючи
у результаті багаторазової повторюваності нормативний характер і
виступаючи регуляторами економічних відносин.

Економічне і політичне  життя суспільства не можуть розвиватися
поза моральними категоріями гуманізму, соціальної справедливості,
совісті, добра, людської гідності, відповідальності. Органічна єдність
цих моральних ідеалів і принципів є свідченням підвищення моральної
цінності політики. Розвиток суспільного життя призводить до того, що,
з одного боку, політика і мораль виокремлюються в самостійні галузі,
з другого – їх взаємовплив завжди відчутний.

Сучасне економічне життя переповнене прикладами безпосередньої
взаємодії соціально-політичного та морального чинників. Політика, яка
не отримує належної підтримки з боку моралі, приречена на поразку.
Політика сприяє утворенню мережі соціальних зв’язків людини, групи,
спільноти з державою, а мораль покликана здійснювати духовне єднання
суспільства. Вони є  об’єктивно необхідними і спорідненими
регуляторами суспільного життя.

УДК 338.574.
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ

СРЕДНЕГО КЛАССА
Э.О. Кыдырбаева
Жетысуский государственный университет

им. И. Жансугурова (Республика Казахстан)

«Практически все успешные современные государства, активно
интегрированные в систему мирохозяйственных связей, сделали ставку
на «умную» экономику. А для ее создания следует прежде всего
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развивать свой собственный человеческий капитал» - так говорится
в Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана
Назарбаева народу Казахстана [1].

За годы независимости в системе высшего профессионального
образования произошли значительные изменения, связанные с
развитием негосударственного сектора образования, внедрением новой
модели приема студентов в высшие учебные заведения, новыми
требованиями к качеству подготовки кадров в вузах.

В этих условиях образование является важнейшим  элементом
развития человеческого потенциала. Именно те граждане, которые
получили соответствующую подготовку продвигают вперед
национальную экономику, являются основой среднего класса,
становятся высокопрофессиональными государственными служащими,
принимающими важные для страны решения, которые оказывают
влияние на жизнь всего общества.

На специфику формирования среднего класса значительное
влияние оказывают масштабы и качественный уровень существующей
системы образования, являющийся основой формирования культурного
капитала работников.

В качестве показателей развитости образовательной системы
выступает численность учебных заведений, количество обучающихся
в них, число специалистов в разрезе по специальностям, выпускаемым
учреждениями [2]. Кроме того, высшие учебные заведения
занимаются прикладными исследованиями в различных областях
науки и техники и выступают источниками нововведений,
определяющими уровень производства региона.

По данным Агентства по статистике РК, на начало 2004/05
учебного года действовало 181 высших учебных заведений, в том
числе 51 государственных и 130 негосударственных. По сравнению с
2002/03 учебным годом количество вузов увеличилось на 4 единицы
[3]. По итогам прошлогодней оптимизации по республике было закрыто
36 вузов и 58 филиалов. На сегодня в стране действует 141 вуз. Но
процесс оптимизации, проводимый государством будет идти и в
дальнейшем. Государство будет поддерживать технические вузы
путем выделения государственных грантов. А деятельность
остальных вузов должен регулировать рынок. Так же государством
предпринимаются меры для более бедных слоев населения на
конкурсной основе в виде грантов, кредитов как на оплату обучения,
так и на социальные нужды. Это в определенной степени способствует

выравниванию возможностей представителей менее защищенных
слоев населения получить высшее образование.

Республика Казахстан может считаться достаточно
благополучным регионом с этой точки зрения, так как в ней
сосредоточен значительный образовательный потенциал. Чем выше
уровень образования населения, тем выше его экономическая
активность и тем больший спрос предъявляет на этот тип рабочей
силы рынок труда.

В современном мире международная конкуренция становится
важнейшим фактором успешного и устойчивого развития любой
страны,  поэтому наличие в стране конкурентоспособных
образовательных учреждений позволяет накапливать потенциал
среднего класса, концентрировать человеческий капитал.

Образование стало неотъемлемой частью стратификационных
характеристик общества, прямо и опосредованно оно влияет на
экономическое положение индивида, его профессиональный рост,
продвижение по социальной лестнице. Все возрастающая социальная
значимость образования открывает для него возможность либо
приносить большую общественную пользу – в случае хорошей
организации, либо, в противном случае, огромный вред, поэтому
следует правильно организовывать качественную и количественную
сторону этого социального фильтра.

Современное общество требует перехода к принципиально новому
уровню доступности высококачественного профессионального
образования. Зарубежные исследования показывают, что для
постиндустриального общества необходимо, чтобы не менее 30%
взрослого населения имело высшее образование.

«Важно, чтобы каждый студент не просто получал «нормальное»
образование, важно, чтобы образование позволяло ему постоянно
превосходить эту «норму», достигать большего, потому, что мир вокруг
развивается и постоянно ставит перед нами новые задачи» - Маргарет
Спеллинго, министр образования США. В Америке частный бизнес и
государственный сектор совместно участвуют во внедрении
инновационных технологий. Такое партнерство дает хорошие
результаты. Собственно, это и привело к прорывным достижениям во
многих инженерных направлениях, к развитию компьютерных наук и
нанотехнологий, исследованиям генома человека. Партнерские
отношения государства и бизнеса в определенной степени явились
двигателем экономического развития США. Во всех университетах
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совместно с бизнес-компаниями разворачиваются научные и
прикладные  исследования.

Опыт зарубежных стран и республик СНГ показывает, что
учащиеся, чьи семьи относятся к менее обеспеченным слоям
населения, недостаточно представлены на уровне высшего
образования. Учитывая тот факт, что в секторе образования
Казахстана нет тупиковых программ в среднем образовании, можно
сказать: теоретически доступ к высшему образованию обеспечен.

Многовековая мудрость предков, опыт реформирования системы
образования в зарубежных странах с передовыми достижениями в
социально-экономическом развитии, а также неоспоримая ценность
наследия фундаментальной системы образования социалистического
строя могут служить основой для построения эффективной системы
образования в Казахстане, способной воспитать новое поколение –
граждан нашей страны, процветающую и гармонично развивающуюся
нацию, обладающую конкурентным потенциалом.
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